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موقف الغاوون

المثلّيين  ال��ح��اج  اأن�����س��ي  اللبناني  ال�����س��اع��ُر  و���س��َع 
غريبة،  جملة  ف��ي  واح����دة،  خ��ان��ة  ف��ي  وال�سّفاحين 
���ر«  ف��ي م��ق��ال ح��م��ل ع��ن��وان »اأن�����س��ى ق��ب��ل اأن اأت���ذكَّ
ال�سّفاحين...«  وال  المثليين  اأح��ّب  »ال  يقول:  حيث 
ع  )االأخبار، 9 ت�سرين االأول 2010(. والأننا كّنا نتوقَّ
تو�سيحًا من ال�ساعر ال�سديق في مقاالته الالحقة، 
لنا التعليق. لكن هذا ما لم يح�سل، لذلك فنحن  اأجَّ

م�سطّرون اإلى ت�سطير هذا التعقيب ال�سغير.
لو لم يكن اأن�سي الحاج هو كاتب تلك الجملة، فلرّبما 
في ع�سب  ال�سارب  التخّلف  االأم��ر، كون  تجاهلنا 

مجتمعنا طويل النف�س والباع والل�سان.
ا�سمه  ُي��ذك��ر  ال  يكاد  »ل��ن«  الأن �ساحب  ذل��ك  نقول 
هذا  العربية.  النثر  ق�سيدة  رائد  بكونه  ويقترن  اإال 
الجن�س االأدبي »المثلّي« الذي، ويا للم�سادفة، كان 
كبار رّواده الموؤ�ّس�سين في الغرب... مثليين اأي�سًا.

التي  الجدلّية  ال�سعرية  المقاربة  ه��ذه  ع��ن  وبعيدًا 
تجزئة  ُيحزننا  اإن��ه  نقول  االآن،  مو�سوعنا  لي�ست 
معركة الحّريات بهذه الطريقة. ُيحزننا اأن ناأخذ من 
الحّرية ما ُينا�سبنا وي�ستهوينا وننكر على االآخرين 
ال�سين،  في  فيلم  ُمنع  اإذا  يعلو  ف�سوتنا  حّريتهم. 
لكننا ُنظهر الالمباالة اإذا اأُعدم مثليٌّ في العراق اأو 
ال�سعودية. نّدعي الدفاع عن الحّرية الجن�سية )وعن 
المو�سوع  نف�سه(، وحين ي�سل  الماركي دو �ساد 
اإلى المثلية نتواطاأ. ن�ستنكر المطابقة بين العلمانية 
واالإلحاد، ثم ُنطابق بين المثلّيين والمر�سى... بل 

وال�سّفاحين!
علينا  كبير  ع���ار  الطريقة  ب��ه��ذه  المثليين  �سيطنة 
معركة  عن  ل  ُتف�سَ اأال  يجب  ومعركتهم  كمثّقفين. 
الحّريات التي نخو�سها، من حّرية االعتقاد )وعلى 
راأ�سها االإلحاد( اإلى حّرية المراأة اإلى حّرية االأدب.

المثّقف  لمعنى  كبرى  خيانة  هو  الف�سل  ه��ذا  مثل 
الذي يجب اأن يكون المرادف االأن�سب لكلمة: موقف.

معركة �لحّريات ال تتجّز�أ
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من االأ�سياء التي يمكن لمهتّم بتاريخ المجاّلت االأدبية 
لمجلة  »الكرمل«  مجلة  تقليد  عندها،  التوّقف  العربية 
ُمفتتحًا  ي��و���س��ف  ل�سعدي  ق�سيدة  ج��ع��ل  ف��ي  »���س��ع��ر« 
»الم�سيق«  االأول: ق�سيدة »حكاية« في »�سعر«، وق�سيدة  لعددها 

في »الكرمل«!
والحّق اأن اأمرًا كهذا يثير اال�ستغراب، خ�سو�سًا اأننا نعلم اأن اأدباء 
مهّمين كانوا على راأ�س اإدارة »الكرمل« واأّولهم �ساحبها محمود 

دروي�س.
»�سعر«،  من  االأول  العدد  في  يو�سف  �سعدي  رمزية  بين  ف�سّتان 
ورمزية �سعدي يو�سف في العدد االأول من »الكرمل«. ففي االأولى 
مه يو�سف الخال على الجميع على  كان �ساعرًا �سابًا �سبه مغمور قدَّ
�س يكاد  �سبيل االكت�ساف. بينما هو في الثانية �ساعر �سهير ومكرَّ

م مجلة اأدبية اأمرًا بديهيًا. و�سعه في مقدَّ
بمجلة  دروي�س  محمود  عالقة  فهم  محاواًل  المالحظة  هذه  اأ�سوق 
ر  تغيُّ اأ�سرار كبيرة عن طبيعة  العالقة تكمن  »�سعر«، الأن في هذه 
التي  الكبيرة  والقفزات  اإليه،  ونظرته  ال�سعر،  عن  دروي�س  فكرة 

اأنجزتها ق�سيدته في المرحلة البيروتية.
بل اإني اأرى اأن قرار محمود دروي�س الناأي بنف�سه عن مجلة »�سعر« 
تمامًا:  العك�س  على  بل  عليه،  تاأثيرها  انعدام  على  لي�س  دليٌل  لهَو 

ب�سبب تاأثيرها الكبير عليه.
اأيديولوجي  ت��اأوي��ل  مع  بداياتي،  في  �سمعُتها  التي  الحكايات  من 
ال�سهيرة  ق�سيدته  اإلقاء  دروي�س  محمود  رف�س  حكاية  ت�سكيكي، 
اأخبرني  ال��ذي  ال�ساب  الجمهور.  اإل��ح��اح  رغ��م  عربي«  اأن��ا  ل  »�سجِّ
الحكاية ربط االأمر بتنازل �سيا�سي ما. وبقيت هذه الحكاية )بتاأويلها 
ال�سيء النّية( عالقًة براأ�سي دون محاكمة، تمامًا ك�سجناء الراأي في 
وق��راءة  فيها  والعي�س  ب��ي��روت  اإل��ى  مجيئي  بمجّرد  لكني  ب��الدن��ا. 
همُت  اأُت ال�سيا�سة من الحكاية واتَّ �سحافتها وق�سائدها الجديدة برَّ
»ال�سعر«،  من  التعريف  األ  حذفُت  البحث  من  قليل  وبعد  ال�سعر. 

واتهمُت »�سعر« )المجلة(.
ر طبيعة االأفكار. لقد  ُتغيِّ اأن  لقد فهمُت كيف يمكن لطبيعة المكان 
اإلى  بالن�سبة  اأن تكون حدثًا كبيرًا  فهمُت كيف يمكن لقراءة مجلة 
الكاتب تمامًا كالكتابة فيها. وبيروت في ذلك الوقت مختبر مكاني 
تّيارات  لمختلف  ثقافة!(  يا  اأن��ِت  )حتى  �سراع  و�ساحة  وزم��ان��ي، 

الحداثة.
براهين كبيرة  اإلى  البيروتية في �سعر دروي�س ال تحتاج  المرحلة 
والمقال  ت�سكيك.  مو�سع  ال  درا�سة  مو�سع  فب�سماتها  الإثباتها، 

ال�سهير )اأو »االأ�سهر« كما يحّبذ البع�س ت�سميته(، واأق�سد به مقال 
»اأنقذونا من هذا الحب القا�سي«، المن�سور في مجلة »الطليعة« �سنة 
ال�سعري  عالمه  اأ�ساب  الذي  ال�سريع  التحّول  على  ُيبرهن   ،1968
وما  لفل�سطين  لفل�سطين  ما  اأعطوا  القول:  اإل��ى  يدفعه  ك��اد  وال��ذي 

لل�سعر لل�سعر.
مطالبة محمود دروي�س بمثل هذا الف�سل )بين ال�سعر وال�سيا�سة( 
الذي من دونه �سيكون الحب قا�سيًا، هي قوام النظرية الفّنية لحركة 
مجلة »�سعر«. بل هذا المقال المف�سلّي لدروي�س لي�س �سوى ع�سارة 

فهمه لفكرة مجّلة »�سعر« عن ال�سعر.
بالطبع، لي�س في ذلك اأي اإدانة لدروي�س، بل على العك�س تمامًا؛ هي 
�سهادة على فهمه الحّي لل�سعر وهاج�سه في الو�سول اإلى ال�سيغة 

االأكثر وفاًء لهذا الفن.
وعندي، اأن هذا المقال الذي ُن�سر في مجلة »الطليعة« كان يجب اأن 

ُين�سر في مجلة »�سعر«.
ولكن حّقًا لَم لْم ُين�َسر في مجلة »�سعر«؟

�سوؤال ذو منزلقات.
لماذا؟

الأننا هاهنا ندخل المنطقة التي تنزع الهالة عن اأي �ساعر، حيث يتّم 
ال�سخ�سية.  ومعاركه  وغيرته  ونرج�سيته  في خ�سوماته  الخو�س 
فنحن ال ُنجافي ال�سواب اإذا قلنا اإن لدى محمود دروي�س ح�سا�سية 
ره  كبيرة اإزاء مجلة »�سعر«، واالأ�سح اإزاء �سعرائها. وموؤّكد اأن تاأثُّ
يا اإلى  ر، هما عامالن اإ�سافيان اأدَّ بها، وحر�سه على اإخفاء هذا التاأثُّ

توليد مثل هذه الح�سا�سية.
في  نف�سه  يكون  يكاد  »�سعر«،  مع  العالقة  في  اال�سطراب  وه��ذا 
عالقته مع ق�سيدة النثر. فرغم �سغفه ال�سمني بها، بل والمحاولة 
الدوؤوبة على اال�ستفادة الق�سوى من تقنياتها في ق�سيدته، ظلَّ حتى 
اآخر اأيام حياته يهجوها، حتى اأن كاتبًا �سيا�سيًا بعيدًا عن م�سائل 
ال�سعر ونقده، هو عبد الباري عطوان، ذكَر اأن محمود دروي�س قبل 
�سعراء  لندن تحّدث »عن  في  التقاه  اأ�سابيع من رحيله حين  ثالثة 
بالفدائيين  ال�سعر، وو�سفهم  ��روا  دمَّ اإنهم  قال  الذي  النثر  ق�سيدة 
الذين يملكون جراأة غير عادية في اإلقاء �سعرهم في قاعات خالية اإال 
من بع�س اأ�سدقائهم وزوجاتهم وبع�س االأقارب« )القد�س العربي، 

11 اآب 2008(.
منذ  ا�ستعماله  على  داأب  ال���ذي  نف�سه  ال��و���س��ف  ا�ستعمل  اإن���ه  ب��ل 
ال�سحف  في  الثقافية  ال�سفحات  على  »مافيات'تهيمن  البدايات: 

والمجالت العربية...«.

ال بل اإن دروي�س حين اأراد اإزجاء التحية اإلى ق�سيدة النثر العربية 
خالل  )م��ن  لذلك  حجار  ب�سام  المتواري  اللبناني  ال�ساعر  اختار 
ق�سيدة »ال�سروة انك�سرت«(، وحجار كما يعرف الجميع اأحد اأكثر 
ال�سعراء هروبًا من ال�سوء، وغالبًا ما يناأى بنف�سه عن اأي خ�سومة 

اأو �سجال، لذا فدروي�س يح�سبه نقي�سًا ل�سعراء النثر االآخرين.
هنا نقب�س على خيط مهم في م�ساألة ح�سا�سية دروي�س اإزاء مجلة 
مع  تكن  ل��م  »ج��داري��ة«  �ساحب  فم�سكلة  النثر،  وق�سيدة  »�سعر« 
مع  بل  النثر  ق�سيدة  مع  تكن  ول��م  �سعرائها.  مع  بل  »�سعر«  خط 

�سعرائها.
وم�ساألة ال�سخ�سيات والموقف منها وردت اأ�ساًل في مقاله المذكور 
)اأنقذونا من هذا الحب القا�سي(: »وال�سرورة تلّح، بادئ ذي بدء 
علي معاملة هذا ال�سعر على اأنه �سعر، بالتخفيف من ت�سليط ال�سوء 

على �سخ�سيات ال�سباب الذين يكتبونه«.
في كالم دروي�س هذا ح�سا�سية تجاه تقديم ال�سخ�سية على ال�سعر، 
تمامًا كما هو يعتقد اأنه حا�سل في ق�سيدة النثر اأو حتى في تجربة 

مجلة »�سعر«.
)ال�سليم(  �سعوره  وهو  النثر،  بق�سيدة  عالقته  يخ�ّس  اآخ��ر  �سبب 
اأم��ر داأب  م��رّد ذلك  باأنه ال يمتلك زمامها كما ينبغي. وربما يكون 
ن االإيقاع منه، مع اأن ق�سيدة النثر يمكن اأن  على تكراره، وهو تمكُّ
تكون ق�سيدة اإيقاع من طراز رفيع، واالأمثلة كثيرة في هذا ال�سياق، 

و�ساأخو�س في هذه الم�ساألة عبر بحث م�ستقّل.
في نثره، �سواء العادي كما في »ذاكرة للن�سيان« اأو ذاك الذي قارب 
د وا�سح كما في »في ح�سرة الغياب«،  فيه جن�س ق�سيدة النثر بتق�سُّ
لم يكن محمود دروي�س ناثرًا من الدرجة االأول��ى، وهذا اأمر علينا 
بين. ال  االإقرار به بعيدًا عن مزايدات المزايدين وع�سبيات المتع�سّ
بل اإن كتابًا مثل »في ح�سرة الغياب« فيه الكثير من التقليد الأ�سلوب 

�سليم بركات.
لم يكن محمود دروي�س في الموقع المنا�سب ليعترف باأريحية بعدم 
ا�ستطاعته المحافظة على م�ستواه الفني في ق�سيدة النثر، كما فعل 
مثاًل اأن�سي الحاج في اعترافه المتكّرر باأنه �ساحب محاوالت فا�سلة 

في كتابة ال�سعر الموزون.
كما  ع��اداه��ا  لكنه  »�سعر«  العمق مجلة  في  اأح��ّب محمود دروي�����س 
ُيعادي ابن اأباه. واأحب محمود دروي�س ق�سيدة النثر لكنه خا�سمها 

كما ُيخا�سم �ساب امراأًة يحّبها في ال�سّر.
»�سعر«،  جماعة  ف��ي  المرئي  غير  الع�سو  دروي�����س  محمود  ك��ان 

و�ستزداد مرئية هذه الع�سوية يومًا بعد يوم.

يكتبها
ماهر �شرف الدين

اأّيها ال�شعر اأّيها النثر

اأح��ي��ان��ًا ف��ي ال��ظ��الم اأو ف��ي ال��و���س��ح، ن��رى اأع��م��ااًل من 
الفنون، من اختالفات ثقافية، في االأغلب من االأحوال، 
للذهن،  �ساغلة  اأن تكون  اإل��ى  اأق��رب  اإال كذلك  ولي�ست 
ال�سريع  النجاح  التوفيق ومن  اأي�سًا. وهي مقاطع من  وللب�سيرة 
بين  اأب��دًا  يبقى دونها. وال فرق  اأو  نهايته،  اإل��ى  الم�سهد  ومن جّر 
خبرّية وخبرّية وبين م�سعل يحمله الفنان االأ�سيل ويحمله �سخ�س 
اآخر، وال فرق اأال يكاد ي�سمحّل بين منظر ولعبة، وبين اأفانين في 
القول واألوان تابعة لما هناك من تجارب هي في �سلب االرتفاع عن 
ىء، وبلوغ بع�س االأرب. ويلبث في  الح�سي�س، عن الجانب ال�سيِّ
ها كذلك من الناقد من  ما يكون من االأعالي التي تحدث لنا ونح�سُّ
�سلوك وانتباه نحو تلك االأعمال المتناثرة من حيث ال�سكل ولي�ست 

مت�سامنة اأي�سًا من حيث البهجة الجميلة واالرتواء ال�سحيح.
***

ولكن نالحظ اأن التلفزيون له ال�سبق في بناء الراأي عندنا، كما يظّل 
الكتاب هو النظرة الطّيبة وال�سحن الكريم الفاكهة. اإذ على �سطحه 
اأن نت�سابى  اإل��ى  االأم���ام،  اإل��ى  يقذفنا  اأعماقه، ما  وف��ي بطونه، في 
واأن نكم�س الحجل في م�سيفه اأو في ربيعه اأو في خريفه، ومّرة 
اإلينا وما زال  اإنه ال يرك�س  اإذ  جديدة في �ستائه الرخو ال�ساَقين 
ا�ستطرادًا يتاأّخر ورّبما هو يغزل ال�سوف في اأقا�سي ال�سماء، وال 
عنده الهّمة للمجيء اإلى ديارنا ومعه تلك الخطوط، تلك الغمائم التي 
طال انتظارها ونحن على جمرة، على فل�سفة وعلى حاجة اإلى اأن 
نوقظ الطبيعة له واأن ال يكون فريدًا في بابه، في �سومعته، الأننا وال 
نكذب وال نحتال، نحّبه اأن ي�سل واأن يكون له دوره في الم�سرحية 
المديدة، واأن ال يتعّثر في الطريق واأن تتبّدد الغمائم، واأن تطوي 
العا�سفة معطفها الكبير والهائل، واأن تكون في المخباأ وفي �سيء 
من االناء ال�سّيق، وفي مطرح من المنفى. ونحن في رجاء لها اأن 
واأن نكون  اللحاف وال�سوف معه،  تفل�س  واأن  واأن تهطل  ت�سفر 
نحن تحت الرحمة، تحت االأمل، وتحت اأي درجة من الرياح التي 

تترك اأدراجها.
***

الفجاأة،  ترقب  التي  الوجوه  في  يلمع  �سرارة  هو  ما  نالحظ  اإذن 
والتي ال ترحل، ال ت�سجر، والتي على عك�س المنوال، في نوع من 
ال�سبر، ومن اأن تدّل على الجودة، ولو ناق�سة في بع�س الموؤلفات 
وبع�س ال�سور، وعندنا ال�سماح وعندنا المغفرة وال ن�سلِّل التطلُّب 
االأح��د  زميله  له  اإال  عندنا  اأح��د  وال  الوحيد  الفرد  والمطلب  اإّي���اه، 

االآخر.

م  وال ندري، بل على مّر الوقت، نحن ندري ماذا في االإطار الذي يتقدَّ
اإلينا، اإلى الدارة حيث نحن في لهف اأن ينجح ما يجري اأمامنا اإن 
اأن نقع في بقع  في الكتاب واإن في ال�سورة. ونهوى هوى دائمًا 
النجاح، واأن نكون على ب�ساط من االألفة مع الن�س المثّنى، وفي 
الدالالت كاملة واأن ن�سعر اأن فعاًل تمَّ ما تمَّ في الحديقة الوا�سعة، 

وفي اأي م�ساحة من االبتكار والرع�سة الباذخة االأثر.
***

ومن مجمل ذلك، اإلى االأقّل، اإلى القليل من النجاح ونحن نر�سى 
الق�سمة واأن نفوز باأي �سرب من ال�سروب التي تطّل، والتي تنب�سط 
كما يفتح الطائر الحكيم، م�سراَعيه اأو جناَحيه. وندخل حينئذ اإلى 
الباحة، اإلى المكان الجليل، اإلى معبد االإمتاع والقدرة على عزف 

التاأليف، عزف االإبداع.
ومن دفء اإلى اآخر، اإلى �سبيل المكارم وال�سفات الطّيبة التالية. 
وعن  الن�سارة،  عن  بحث  في  كوننا   وع��ن  الر�سد  عن  نحيل  وال 
عمارة  ف��ي  ال�سفوف  م��ن  غيرها  وت��غ��ازل  نف�سها  ت��غ��زل  ح���روف 
لها، ولكن بقّوة وانفتاح، وبم�سحة من  االأبجدية. وتفعل ما يحلو 
الده�سة القائمة على االختالب وعلى اأن تلمع �سعودًا و�سفاًل، واأن 

تكون حّية من كل الجهات، كل القوا�سم والمجاالت.

�أنطو�ن غندور
لبنان، جال  المطالعة على كاتب من  الرحلة، هذه  واأق��ف في هذه 
قلمه في تاريخه االأ�سبق والح�ساري اإلى تاريخه في الزمن الذي 
يعود اإلى عهود م�ست، اإلى لحظات اإلى حقبة من اأّيامنا من كتابنا 
االأميري، ومن اأخبارنا القديمة والتي تظّل �ساطعة وتظل �سمعة في 

كوخ الديجور.
العام، في  ال�سعيد  اأن��ط��وان غندور وه��و على  الكاتب  اأن��ه  واأذك���ر 
ُبرجنا اللبناني يحيا ويحيا ويكتب ويكتب، وله اأن يكون متباهيًا 
باأنه االأو�سع مكانًا في اأم�سياتنا التلفزيونية وال يدع نف�سه ليكون 
بحياتنا. اإذ لعلَّه االأخ�سب والذي طالما لجاأ اإلى الكتاب،  خارج �سُ
اإلى الوثائق، اإلى كتابات. ويفعل ذلك وير�سل ذلك عبر قلمه وعبر 
النقد الم�ستطاب، ويلوذ  اإلى كونه يطبع حا�سرنا بطابع  مخّيلته، 
باالأم�س، بالعادات البلدية، والريفية واالإن�سانية. وطالما بلغ غايته، 
اإل��ى م�سرحي واإل��ى لون  اإل��ى العلن،  وجعل ما بين اأوراق��ه ي�سير 
�سائق من التعبير المحّلي، ومن ال�سفات التي كانت طلقة وعفوية 
لدى الجدود، في تلك الحياة اليومية، وفي تلك المناخات من الهدوء 
ومن الرّقة ومن ال�سلوك المتاأّني، وكيف اأن الحياة الجديدة، حيث 

نحن نلعب ونذهب ونرجع اإلى ال�سرعة، واإلى اأن نكون غير �سعداء، 
اإل��ى ح��دود غير  البّتة، تلك الحياة ظالمة، وهي �سعبة  وال �سعادة 
اأنه البدر الذي كان  مجهولة، الأننا ال نلتم�س ظهور البدر، واأعني 
لنا في االأم�س الحقيقي، في البيوت الخاّلبة ال�سكون، في عاداتنا 
غندور،  ل��دى  المعنى  هو  وذل��ك  نندم،  اأن  ولنا  ال��ج��ذور.  الغزيرة 
د  اإلى هناك، وال يتجمَّ اإن المدينة ترتفع  على ما كاد ينقر�س، ثم 
في  نحن  واإن��م��ا  ال��ف��وارق.  وبع�س  المعطيات  بع�س  على  تاأثيرها 
المدار، كوكبنا يغادر ذاته، ونروح حيارى وفي زّي الك�سل، وزّي 
اإلى نهج من االن��زالق على ق�سرة  االنعطاف من نهج راٍق ود�سم، 
النا�س،  التي تغ�سُّ  النداءات  التبديل ومن  الفراغ، على موزة من 
نا، ونقع في �سراب العي�س، وفي طلب الواحة اأي الثروة، اأي  تغ�سُّ
عنا الجودة  اأنه الظالم، واأننا ودَّ ن�سري في الظلماء ونحن ال نعلم 
التي اأزهرت لنا، في جبالنا، في كوننا نخ�سر م�سحة من البركات، 

من الخيرات.
الموجود دائمًا في  االأخيرة، كان  ال�سنوات  وغندور، على رحابة 
وما  ي�سنع  ما  في  االأنفا�س  الطويل  وك��ان  ال��واف��رة،  الم�ساهدات 
يجمع في حوارات، وفي مجاالت من التوفيق ال�سافر، والذي يدّل 
على قدرة وعلى اأن الكاتب، قبل �سواه، مار�س عمله واأرخى جهده 
على ما وراءن��ا من الر�سى االآف��ل، من الحياة التي تبثُّ النعمة من 
الفجر اإل��ى ج��ادة القنديل ون��وره ال�سئيل، وك��ان، رغ��م االرغ��ام، 
ديوانية،  وا�سعة،  غرفة  في  �سحكة،  في  لنكون  الو�سيلة  يمنحنا 
وكّنا  كرومنا،  من  الوحل  ذلك  على  االأر���س،  على  ونحن جلو�سًا 
نب�سطه وندهنه بالماء وهوذا اأمل�س، وهوذا ن�سف، وهنا انبطاحنا 
وهنا ن�ستلقي قبل اأن ننام على حلم ال�سفاء. وما كانت لنا اأحالم 
وكوابي�س. وكيف ذلك يكون ونحن من عرو�س اإلى عرو�س ومن 
طنحرة اإلى ثانية، ومن خطوات في الم�سهد العامر اإلى �سكون واإلى 
اأن نرك�س على الغبار، وليكن ما يكون من �ساأن اأقدامنا. و�سوف 
نغ�سلها في الم�ساء ونطرح على وجوهنا بع�س الماء. ولنا رائحتنا 

ة جديدة في الغداة، وعرق العافية ال يزول. ولنا اأن نرك�س مرَّ
وغندور كاأنه هكذا، في دوره الماألوف والبارع، ياأخذنا اإلى الكالم 
ال�ساخر وهو من قبل، في ما كان من اأ�سغاله وحياكاته وفي ما بعد، 

اإنما ين�سرف اإلى العبر واالأمثوالت.
ن ال�سحن المائي، وفي  واإلى اأن يقذف حجرًا اإلى الماء، واأن يتغ�سَّ
هذه الغ�سون هو ي�ستغل ويرّدد اأغنية الح�سور، بال مو�سيقى، ذلك 
اإل��ى ذاك��رة واإل��ى موهبة واأن تكون هذه  اإل��ى اأ�سلوب،  اأنها تنتمي 

ملتهبة ومندلعة على طول الطريق.
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كر�سّي  على  الجال�ُس  اأنا 
العر�ِس

ُم ما بداخلي ُم واأرمِّ اأهدِّ
ل االأ�سياء، الأ�ست�سرَف واأرى تحوُّ

لكن قوائمي تهتزُّ منذ اأمٍد من العزلة؛
وللمكان  ب��ري��ق،  لل�سداقات  ي�عد  ل��م 

ده�سة
لذلك اأغلقُت الباَب واأو�سدُت النوافَذ
الأقراأ عن الما�سي، ال عن الحا�سر.

 
اأ�ستح�سُر االآن اأوروك ونينوى

اأب���ن���ي ال���زق���ورة واأط���ل���ق االأُ�����س����وَد ث��ّم 
اأ�سطادها 

فر الملوك والكهنة. دون اأن اأُخا�سَم �سِ
رّبما تعّلمني االأ�ساطيُر اأ�سباب خ�سام االآلهة

ونزوة ال�سطوِة التي تقلِّب المدن: 
كل ما يحيط بالذاكرة،
ومنذ فجر ال�سالالت،

جوٌع وفي�ساٌن، عربات خيول ورماح،
حروٌب وحرائُق وملك يغم�س �سيفُه 

في مياه الخليج بعد اأن يطاأ بالخيل العظام،
دات بال�سال�سل.  ويه�ّس ال�سبايا مقيَّ

اأوروك واأوروك اأواًل،
ملجاأ الرغبة في حاالتها الحرجة.

لم يعد لالأبراج �سياء واالإ�سارات انطفاأت،
قت في البراري تخا�سمت االآلهة وتفرَّ

ب الحاالت.  فلم يبَق لها و�سيط ُيرتِّ

م، اأوروك ثانية وثالثة تتهدَّ

ونحن ن�ساوم الحلَم ونحاكم الحظَّ
فنقول هَي عثرة والزمن �سُي�سالح القبائل.

و�سنبني بابل حجرًا فوق حجر.
كم �سيفًا انق�سى، وكم تّموزًا انبعث

ونحن ن�سيخ في االأ�ساطير،
ننتقي رموزها ونعلِّقها

ابة الريح على بوَّ
لعلَّ االأوهام ت�ستيقظ في ال�سباح
ُل نف�سها بوعود ما �سياأتي. وُتجمِّ

المدن كّلها غائبة وحا�سرة في اآٍن،
بابل ال تتماثل لل�سفاء،

هاجَر قرميُدها وترك ال�سم�س الهبة،
ما زال درُب الموكب اأنقا�سًا

ريَن نحو ال�سمال يم�سي الحفاة فيه ُمغبَّ
عين بالعباءات يرتدون االأ�سمال ملفَّ

ثم يعودون اإلى الجنوب بالنواح
ٌة وقوتهم في الت�سّول ماٌء و�سالة، ملوكهم اأئمَّ

في كل عام هكذا تعاد الحفلة

بة بالدم المنذور، واالأكفُّ مخ�سَّ
ت��رت��ف��ع م���ع ال��ب��ه��ج��ة ���س��ح��اب��ة من 

غبار،
ترتدي ال�سواد اآملًة بالوعود.

د. والمقا�سُد �سراٌب يتجدَّ

ابته هذا الحا�سر ُيغلق بوَّ
وهذا التاريخ يم�سي اأمامي

م�سكونًا بو�سم ال�سحايا
اأ�سباح  اأم���ام  ثانية  بابي  �ساأغلق 

الما�سي
ت�سّد عليَّ القوافُل اأبواَب ال�سماء،

لكن اأوروك حا�سرٌة
ة اأ�سباح الحفاِة تدّق االأبواب و�سجَّ

وتهدم الجدار.

�ساأترك المدينة المعا�سرة
م ما بداخلي ُم واأُهدِّ اأُرمِّ

اأعزق البيوت واأحرث االأنهار
اأن�سى الوهم واأُبعد بغداد عني.

ت�ستملكني اأوروك وَلَك�س
تجول في االتجاهات 

معلِّقة على رقابها االأدعية،
تحمل خرقًا
ها الغبار يلفُّ

واأنا اأهرب من ثقل حملي
لكن االأ�سباح تالحقني

م مكاني وُت�سمِّ
وقد اأثقلت اأبوابي
باأقفال من حديد.

م�ؤّيد الراوي

ق�شائد

I

وِر، �إاّل  ِة �لفيل، ِخْلَقُته ِخْلَقة �لثَّ هو حيو�ٌن في ُجثَّ
�أّنه �أعظُم منه، ذو حافر، وهو �صريع �لغ�صب، �صادُق �لحمَلِة، 
�لحيو�ناُت. على ر�أ�صه َقرٌن و�حٌد حادُّ �لر�أ�س.  َيخاُفه �َصايرُ 

يعي�س �صبُعمايِة �صنٍة، َوَهَيَجاُن �صهوِته بعد خم�صيَن �صنة،

اَح   ؛ ل�سُت هوالكو وال هتلَر، ال الَحجَّ ل�سُت دينا�سورًا، ال واألُف كالَّ
اللة، والكلُّ ِظالٌل باهتة ال ُمو�سوليني وال بينو�سيه)1(، اأنا اأ�سُل ال�سُّ

اأنا اللحظُة المارقُة الفالتة
ي، وارَتَدْوا قناعَي الذهبيَّ  ا�ستعاروا قامتي و�سيرتي، �سلبوني منِّ

في ِغفلٍة من الزمن
                وكلُّ ِغفلٍة: ِمحَن�ٌة

                كلُّ محنٍة: ِميَت�ٌة
راٌط واأَ�َس�ن                 وكلُّ ميتٍة: �سِ

ُحُلولي،  قبَل  ي  منِّ ون��ي  َع��رَّ َة)2(،  واالأبجديَّ القامو�َس  ي  منِّ �َسرقوا 
المنذورِة  الُقطعاِن  اإل��ى  للناِر،  المنذورِة  الَمَدائن  اإل��ى  و�َسَبُقوني 
ا ال عيٌن من  بي والَهتك، اإلى االآياِت الُمحَكَمات ممَّ فك، اإلى ال�سَّ لل�سَّ

قبل راأت، وال اأُُذٌن �سمعت، وال َخَطَر على قلِب َب�َسر
وجهي: قناٌع من َحَجر

وِخلِّي  )�سقيقَي  بازلٍت  َحَجٍر  من  العوا�سُف،  تتاآكُله  اأو  َيبلى،  ال 
، ال اأعرُف �سواه، ال َيعرف �سواي(؛ ال َتعرف وجهَي المرايا  الوفيُّ

وال ال�سمو�ُس، ج�سدي قناعي، وروحي وردٌة �سائكة
وردُة االأَ�َس�ِن الحالكة

                فال تقرُبوني، 
                ال نوافَذ لي، ال اأبواب. 

جة،                 ُكلِّي اأ�سواٌر ُمدجَّ
ا�ُسها ُم�سَهُرون، ال نوَم ال �َسَهر.                  ُحرَّ

                فابتعُدوا، ابتعُدوا
، ، اأبديُّ                 �ساأمي اأزليٌّ

                واأنُتم: الُمنا�َسبة.
ِة، اأُداعُبها، األهو  بها  ال حيلَة لي، خاٍو ُمتَرٌع، يقوُدني َمَللي اإلى الحافَّ
، اأد�سُّ االأَ�سابَع في الُمنَفَرِج ال�ساخن  �س نهَدها الَب�سَّ ُبرهًة، اأتح�سَّ
ُة  الَبليِل، ال َتنب�ُس ال�سهوُة في عروقي)3( )اأين َولَّت؟ متى كانت الَمرَّ
اأّي�ها ال��اّل ���س��يء(؛ ُغ��ب��اٌر الذٌع َي�ُسدُّ االأف��َق  اأّي��ه��ا ال�����َع��َدُم،  االأخ��ي��رة؟ 

والعيَنين واالأنَف، يمالأ ال�سراييَن الُمعِتَمَة، وج�سدي َق�سٌّ وتراب.

II

وَزَعم �لهنُد �أنَّ �لَكرَكَدنَّ - �إذ� كان باأر�ٍس - لم َيَدع في 
تلك �لبالد �صيئاً من �لحيو�ن؛ و�إذ� ر�أى �لفيَل ياأتيه من 
ور�ئه، َي�صرُب بطَنه بَقرنه، ويقوُم على رجَليه وَيرفع �لفيَل، 
َث بَقرنه. فاإذ� ت�صبََّث يريد �أن يتخلَّ�س عن �لفيِل،  حّتى َيَت�َصبَّ

ال يمِكنُه، َفَيِخرُّ على �الأر�ِس فيموَت هو و�لفيل.

، اأقول: ُكوني، فتكون: ديم، اأَدُحو طينًة في راحَتيَّ ُد ال�سَّ كاأّني �سيِّ
قرنُفل�ًة     اأو     ُقنبلة

ي، فياأتي لي ب�سراٍخ غابٍر، وعويٍل  �سِّ حب �سِ اأُدلِّي في الخراب الرَّ
قادم، واأ�سراِب ُنَواٍح وُعواء 

ها الَهَب�اء اأيُّ
ُت��راٍب هارب من  َغ��ارب،  اأنَت مملكتي)4(، ورعاياَي �َسعٌب من ُغباٍر 
اأو  اإل��ى الما�سي، �سباٌب  اإل��ى ال��وراء، ُخطى عاثرٌة َتم�سي  ال��وراء 
َيَباٌب ال َيبيُن، فمن �سَيجُلو لي َب�سيرتي ال�سدئَة؟ َيم�سُح عنها ُغباَر 

القرون
اأنا الَكرَك�دنُّ الَحُرون

ة ما َخَطَرت  َرَف�سُت المواقيَت، المواثيَق، المواعيَد، انَفَلتُّ اإلى �سفَّ
ى الُهوينى وحيدًا  اِفين، ال ينالها الهوٌت وال نا�ُسوٌت، اأتم�سَّ بباِل العرَّ

في الَملكوِت)5(، َتخُفُرني غيمٌة من ُذباب
دًا للغياب �س�يِّ

وُغها  اأَ�سُ باهرة،  باألوان  ُنها  األوِّ ُق�سا�ساٍت �سغيرًة،  الوقَت  اأَقطُع 
في طفولتي  اآي��ات��ي  )اإح���دى  الف�ساء  في  واأُطِلُقها  ح��ائ��رًة،  ط��ائ��رًة 
َي��ِدي  في  الن�سيان(،  اأو  ال��ُغ��روَب  ُتريد  ال  اآي��ٌة  ال�سحيقة؛  ِة  الذهبيَّ
ه واأُرخيه، ال اأَقطُعه، تتراق�ُس ُيمنًة وُي�سرًة،  الخيُط، ال اأُفِلُته، اأَ�سدُّ
ترحُل بعيدًا بعيدًا، ثمَّ تعوُد طائعًة اإلى ُمغازلتي، اإلى اأن َيعتريني 

الَمَلل
ُبرهًة اأو ُبرهَتين؛

اأخ�لُط ال�خي�وَط، اأُعاِبُثها، 
ها، ثمَّ اأخلُطها، اأُفكُّ

واأرميها في الوراء:
ُكَرًة من ُهَراء.

والهواج�س  الو�ساو�س  م��ن  وجهي  اأغ�����س��ُل  ��ب��ع،  ال��نَّ اإل��ى  واأم�����س��ي 
��ُل واالأن��ب��ي��اُء  ���سُ ال��رُّ َي��ره  ل��م  م��ا  م��راآت��ه -  ف��ي  اأَرى -  والكائنات)6(، 

)الَغيَب(، فيطمئنَّ قلبي تمامًا، فاآِوي اإلى �سجرٍة، واأنام.

III

وَذكرو� �أنَّ �ل�صالَح ال َيعمل في �لكركدن، وال يقوم له �صيٌء 
من �لحيو�نات. قالو� ُيحبُّ �لفاِختة، ويقُف تحت �ل�صجرة �لتي 
عليها ُع�سُّ �لفاختة، وَتطيُب نف�ُصه بهديرها. و�لفاِختةُ تقُع 

على َقرِنه، فال ُيحرُِّك ر�أ�َصه كي ال َتنُفَر �لفاِختة. 
�لَقزويني: عجائُب �لمخلوقاِت وغر�ئُب �لموجود�ت

اأُعابُث الزمن
الوا�سَل  الخيَط  اأَقطُع  الَوَهن؛  ُي�سيَبه  اأن  اإلى  منه  اأُروُغ  اأُراوُغ���ه، 
بيننا، ُحّرًا طليقًا بال َر�َسن؛ اأنا الُمفَرُد الَفرُد، الواحُد االأََحُد الوحيُد، 

وارُث البالِد والعباِد، 
اأنا االأبد

والكوُن ُكَرٌة �َسقيمٌة في َيِدي، اأََتَقاذُفها بين رجَليَّ في َمَللي )ما اأطَوَله، 
ما اأعَمَقه()7(، اأ�ُسوُطها في الَخَواء، تعوُد طائعًة اإلى يدي، اأ�سرُبها في 
، فترتّد في وجهي )لُكلِّ فعٍل ردُّ فعل؛ اإلخ...(، فاأبُقرها  الحائِط ِبِغلٍّ
ة �سوداَء )اأنا ُترَبُتهما الخ�سبُة(، اأرمي باأح�سائها اإلى  في حقٍد ولذَّ

الكالِب ال�ساّلة، َتنق�سُّ عليها في �َسَبٍق مجنون
اأنا الكركدن الوحيد)8(

مّني،  ظلِّي  يهُرب  َف���ردًا،  ال�سيِف  مثَل  وبقيُت  هم،  اأُحبُّ الذين  م��اَت 
ي، هل ُكنت نائمًا بالكهف دهرًا، اأحت�سي  ُتغم�س عيَنيها الف�سوُل عنِّ
االحت�ساِر  باأقنعِة  والوقِت  الرياِح  من  اأحتمي  اأم  غيبوبًة حام�سًة، 

الطويل
األهو بالُم�س�تحيل

كُدميٍة طفولّيٍة جوفاَء اأقذُفها في الهواء، واألُقُفها قبَل مالم�سة االأر�سِ 
)اأفرُح بنجاحي في المحاولة(، فاأقذفها واألُقفها، اأقذفها واأَلُقفها، اإلى 
ِجرابي  في  خل�سًة  ها  اأُد�سُّ �سقيٌل)9(،  ُنحا�سيٌّ  ُنعا�ٌس  َيعتريني  اأن 

الُمهترئ، واآوي اإلى ظلِّ غيمٍة هاربة، فاأنام
دًا لالأنام �سيِّ

َخٌب  غرى )اأ�ستريُح فيها منها: �سَ هكذا تناُم فيَّ الكائناُت، ميتًة �سُ
وحين  تنتهي(؛  ال  طفولّية،  ومكائُد  تافهٌة،  ���س��ج��اراٌت  و���س��راٌخ، 
الَلها،  �سِ َتحمل  ُوُجوَهها،  َتغ�سل  مداراِتها،  اإل��ى  اأنِخ�ُسها  اأ�سحو 

وتبداأ النهار
بداي�ة الكون

اأم
وقُت احت�س�ار

رفعت �شالّم

ق�شائد

�لهو�م�س:
)1( ن�سخٌة - طبَق االأ�سِل - من »الدينا�سور 

االأخير«، البربريِّ االأخير، هوالكو االأخيِر، 
الب�سر.  لحوم  اآِك���ِل  االأخ��ي��ِر،  اأمين  وَع��ي��دي 
م،  �سالَّ رفعت  راج��ع:  التف�سيل،  من  لمزيد 
حجٌر يطفو على الماء، دار »الدار«، القاهرة 

2008، �س 24.

الوحُي،  َح��لَّ  االأرب��ع��ي��ن، حين  في  كنُت   )2(

��َة؛ اأن��ا  ��ف��ُت االأب��ج��ديَّ ف��اأم��الن��ي ال��ق��ام��و���َس واألَّ
ة. ميَّ اللِة الجهنَّ يُّ الَجُهوُل، فاتحُة ال�سُّ االأُمِّ

)3( اأ�سابعي كانت جنديَّ اال�ستطالِع االأميَن 

كهُرباء.  من  خيٌط  بينهما  الغابرة،  لل�سهوة 
والج�سُد ُم�سَهُر الدماء.

)4( مملكٌة باهرٌة لم َتعرفها االأكوان، �سعُبها 

َيعملون،  ال  ياأكلون،  ال  ال�سطرنج،  كع�سكر 
نزواتي  وفَق  اإاّل  يموتون،  وال  ون  َيمر�سُ ال 

الطارئة، بين الحين والحين. �َسعٌب غريب!
)5( ال َقريَن لي، �سوى ظلِّي. وحيدًا، ُمطَلقًا، 

، اأو وثن  ��الٍّ ح��ب؛ َك���َربِّ ���سَ ف��ي ال��ف��راغ ال��رَّ
راتيُل الخا�سعة.  لواُت والتَّ غابر، َهَجَرته ال�سَّ
ُمقتربة. في  ال بخوَر، ال َهمَهمات. ال خطًى 
اأع�سا�سها،  الطيوُر  َتبَتني  فِة،  الُمجوَّ ثناياَي 

وتاأوي الفئراُن واالأفاعي.
اأ�سنُعها - في  ُة،  )6( هي مخلوقاتي الخياليَّ

ذهني، وقَت الفراِغ )ما اأطوَله!( - من باِب 
الت�سلية الذهنّية.

)7( م��ن اأي��ن ي��اأت��ي ك��لُّ ه��ذا ال��َم��َل��ل الخبيث، 

، َي��ن��ُف��ُذ م���ن ك���لِّ ال��َف��َت��َح��اِت  ك��ُغ��ب��اٍر ذه���ب���يٍّ
والَم�َسام؟ من اأين؟ وكيَف، لماذا، متى، َمن؟ 

ها الَمَلل اللئيم! اأيُّ
ما  فف�سيَلته  »ال��َف��ري��د«؛  بمعنى  لي�س   )8(

جنوَب  ة،  االأفريقيَّ بالُبلدان  م��وج��ودًة  ت��زاُل 
الرئي�سيُّ  الموطُن  ��ا  اأمَّ الُكبرى.  ال�سحراء 
لها حالّيًا بالعاَلم، فهَو الُبلداُن الواقعُة ما بين 

المحيط والخليج.
قيل: نوٌع مجهوٌل  )9( النعا�س النحا�سيُّ ال�سَّّ

من النعا�س، ال َتعرفه القوامي�ُس وال دوائُر 
المعارف.

رفعت �ساّلم،
ر�سم: �سايل الكفيري.

د الراوي، ر�سم: �سايل الكفيري. موؤيَّ
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خليل مردم بيك، ر�سم: �سايل الكفيري.

الطفولة،  التي نحفظها من  الق�سائد  اأول��ى  اإح��دى  اإنها 
اأن نعرف عن �ساعرها �سيئًا، بل دون اأن نعرف  دون 
ُتلهب  التي  الوطني،  الن�سيد  ق�سيدة  اأ���س��اًل؛  هو  من 
م�ساعرنا وتبلورها تجاه الوطن الذي ننتمي اإليه. من هم ال�سعراء 
بطريقة كال�سيكية  واإن  بهم  ف  ُيعرِّ الروبرتاج  هذا  كتبوها؟  الذين 

ت�سبه كال�سيكيتهم في كتابة اأنا�سيدهم.

ر�صيد نخلة... �أمير �لزجل
للوطن...«  اللبناني »كّلنا  الوطني  الن�سيد  ولد ر�سيد نخلة، موؤّلف 
في العام 1873. با�سر عمله المهني ككاتب تحرير قائممقامية بالد 
ف  ال�سوف، على عهد االأمير م�سطفى اأر�سالن، في زمن المت�سرِّ
نّعوم با�سا، ثم في الجندية اللبنانية، فمدير العرقوب ال�سمالي 1907 
يتوّلى مديرية دير  اأن  قبل   ،1911 لوالده، وقائممقام جّزين  خلفًا 
القمر الممتازة 1914، وفي العام 1925 بات محافظًا ل�سور. ورغم 
هذه المنا�سب احتقر نخلة ال�سيا�سة وو�سفها ب�سّتى النعوت: »قبر 

المروءة«، »حرفة الم�سلحة«، »�سناعة الحيلة«...
ع  �س جريدة »ال�سعب« في عين زحلتا العام 1912 وكانت ُتوزَّ اأ�سَّ
اإلى ابنه  مّجانًا »في �سبيل الحّرية ولوجه االأدب«، وحين عهد بها 
ووحيده ال�ساعر ال�سهير اأمين نخلة كتب له: »... فكن اأنت بّرًا يا 

اأمين بعهده/ ومثلك مّني من بعهد الوفا وفى«.
له  اختار  ال�سماوّي«،  ال�ساعر  »دي��وان  الف�سيح  ال�سعر  في  لنخلة 
هذا اال�سم لقول ولّي الدين يكن في �ساحبه )كتاب »عفو الخاطر«، 
1955( اإنه »�ساعر �سماوي«. وله في الزجل: »معّنى ر�سيد نخلة« 
 ،)1936 )رواي���ة،  ال��ه��ّزان«  »مح�سن  )رواي����ة(،  »عنتر«   ،)1945(

»تكملة معّنى ر�سيد نخلة«، »الديوان اللبناني«.
بال�سور  زجله  حفل  م��ن  خير  الر�سيد  »اإن  ع��ب��ود:  م���ارون  يقول 
ال�سعر  في  ال�سور  ه��ذه  من  كثيرًا  تجد  وق��د  واالأل���وان،  والمعاني 
الف�سيح، الأن اأبا اأمين �ساعر ف�سيح وا�سع االطالع، وقف حياته 

على ال�سيا�سة وال�سعر...«.
لكنه  الف�سيح،  لل�سعر  مناف�سًا  الزجل  يكون  اأن  نخلة  ر�سيد  ينفي 
ُيدلِّل على اأهميته ناقاًل كالم الكاتب الفرن�سي موري�س بار في »كتاب 
المنفى«: »االآن عرفُت ما كنت اأجهله، فاإنكم، اأنتم جماعة ال�سعراء 
ال�سعبيين، تعي�سون في بيوت النا�س، ونحن نعي�س في كتبهم... فال 
بدع اإذ نراكم اأ�سدَّ حرارة مّنا«. ثم يتناول ال�ساعر الفرن�سي الزّجال 
فرن�سا،  في  الين  الزجَّ اإم��ام   )1914  -  1830( مي�سترال  ال�سهير 
والفائز ب�»جائزة نوبل لالآداب« )1904(، والذي كان يناف�س فيكتور 

انبعاث  الف�سل في  لمي�سترال  اأن  نًا  ُمبيِّ  ،)1885 هوغو )1802 - 
اللغة البروفن�سية في فرن�سا.

وبخ�سو�س تاأليف الن�سيد الوطني ُتورد جريدة »بيروت« في عدد 
نخلة  ر�سيد  نظم  »كيف  بعنوان  ف�ساًل   ،1944 الثاني  ت�سرين   22
الن�سيد الوطني« جاء فيه: »اأّلفت الحكومة عام 1925 لجنة تحكيم 
بين ال�سعراء المتبارين في نظم الن�سيد الوطني على راأ�سها االأ�ستاذ 
الكبير ال�سيخ عبد الله الب�ستاني ومن جملة اأع�سائها ال�سيخ اإبراهيم 
المنذر واالأ�ستاذ عبد الرحيم قليالت واالأ�ستاذ وديع عقل واالأ�ستاذ 
اليا�س فّيا�س و�سواهم. وجعلت الحكومة لل�ساعر الفائز في المباراة 
جائزة مالية قدرها 1000 ليرة �سورية. وقد تبارى معظم ال�سعراء 
في لبنان وفي المهجر«. وتتابع ال�سحيفة: »وكان ر�سيد بك يومئذ 
في بيروت، و�سادف ذات مّرة اأنه كان في بيت اأحد اأ�سدقائه من 
كبار رجال ال�سيا�سة في البالد، ودار الحديث على الن�سيد الوطني 
وطنّي  ن�سيد  اإيجاد  �سيء  اأ�سعب  اإنه  الجل�سة  في  فقيل  ومباراته، 
اأ�سبه ما يكون  م الميول والنزعات والطوائف،  عام في وطن مق�سَّ
بالف�سيف�ساء وبرج بابل. فقال ر�سيد بك: ولكن ال�سعراء المتبارين 
ال يعدمون اإيجاد الن�سيد الجامع لمختلف النزعات في الوطن، كاأن 
يقال مثاًل »كلنا للوطن«. فقيل له: هذا والله اأبرع ا�ستهالل، فليتك يا 

ر�سيد بك تم�سي في النظم عليه، وهكذا كان«.
اإلى اأن تقول ال�سحبفة: »وكان رئي�سًا للوزارة يومئذ فخامة ال�سيخ 
ا�سم  وعليها  الفائزة  الق�سيدة  اإليه  اأُر�سلت  فلما  الخوري،  ب�سارة 
ناظمها قال في مجل�س الوزراء هذه الكلمة الم�سهورة: »الحمد لله 
فاإن �ساحب ن�سيدنا الوطني من اأ�سهر رجال الوطنية«. وكان في 
االأ�سل هذا المقطع: »ما عرانا انف�سال في الملّم الع�سيب/ ال�سليب 
الهالل الهالل ال�سليب«. فاجتمع فخامة الرئي�س ال�سيخ ب�سارة اإلى 
ر�سيد بك، واقترح ال�سيخ ب�سارة حذف هذا المقطع، وكان ذلك في 
جل�سة لمجل�س الوزراء، كي ال يكون في الن�سيد ما يذّكر اللبنانيين 

بطائفية وانق�سام، فقبل ر�سيد بك بذلك وحذف المقطع«.
توفي ر�سيد نخلة في الباروك العام 1939، وقد رثاه خليل مطران 

قائاًل: »اإذا ما رو�سة االآداب باهت/ بعالي الدوح باهينا بنخلْه«.
كما رثاه �سبلي ماّلط بقوله: »الوا�سع ال�سدر، اإاّل اأن يقال له/ لبنان 

قد م�ّسه �سيم فيحتدُم«.
ُبويع ر�سيد نخلة باإمارة الزجل �سنة 1933 فكان اأول اأمير للزجل في 
لبنان. وقد اأقيم احتفال كبير لهذه المبايعة في »نادي الكري�ستال« 
)13 ني�سان 1933( لم يح�سره ر�سيد نخلة الأن �ساقه كانت قد ُبترت 
ب�سبب مر�س ال�سّكري الذي اأ�سابه. وعن ذلك يقول عي�سى ا�سكندر 

اَق الورى/ وب�ساٍق ُفزت في َخ�سِل  المعلوف: »كنَت بال�ساَقين �سبَّ
ال�سباِق/ يا ر�سيَد القوم للتاريخ قل:/ لي�س تحيا نخلٌة اإاّل ب�ساِق«.

جحا  خليل  مي�سال  ك��ت��اب  على  نخلة  ر�سيد  �سيرة  ف��ي  )اعتمدنا 
المو�سوم »اأعالم ال�سعر العامي في لبنان«(.

خليل مردم بيك... �أ�صتاذ نز�ر قباني
خليل مردم بك  )1895 - 1959( موؤّلف الن�سيد الوطني ال�سوري 
اإل��ى جد  بن�سبه  يعود  تركماني  �ساعر دم�سقي  ال��دي��ار...«،  »حماة 

تركي ُيدعى الال م�سطفى با�سا، وهو فاتح قبر�س.
تغّنى هذا ال�ساعر بال�سام في اأجمل �سعره، فو�سف بردى وقا�سيون 
في  ال�سام  »�سعراء  بعنوان  كتابًا  و�سع  كما  والغوطة،  والنيربين 
القرن الثالث للهجرة« در�س فيه حياة و�سعر العتابي وديك الجن 
واأبي تمام والبحتري، كذلك األَّف كتابًا بعنوان »ال�سعراء ال�ساميون« 
المغمورين،  ال�ساميين  ال�سعراء  �سبعة من  فيه حياة و�سعر  در�س 
ق ون�سر دواوين ثالثة منهم: ابن عنين، وابن الخياط، وابن  كما حقَّ

حيو�س.
وكان خليل مردم بيك االأ�ستاذ االأول لنزار قباني وعن ذلك يقول 
�ساحب »طفولة نهد« في حوار مع �سم�س الدين العجالني: »اإنه لمن 
نعمة الله عليَّ وعلى �سعري معًا، اأن معّلم االأدب االأول الذي تتلمذُت 
عليه، وكان �ساعرًا من اأرّق واأعذب �سعراء ال�سام هو االأ�ستاذ خليل 

مردم بيك هذا الرجل ربطني بال�سعر منذ اللحظة االأولى...«.
ومن الطرائف التي ح�سلت مع ن�سيد »حماة الديار...« اأن االأخَوين 
الوطني  الن�سيد  اأُجريت الختيار  التي  الم�سابقة  في  �ساركا  فليفل 
الن�سيد  لكن  البداية.  في  لحنهما  ُرف�س  1938، وقد  �سنة  ل�سوريا 
كان قد انت�سر في �سوريا، فراأت الحكومة اآنذاك اأن تتبّناه وُتكافئ 

�ساحَبيه بو�سام اال�ستحقاق.
يوم  اأكثر من من�سب وزاري، وك��ان ذات  بيك  م��ردم  �سغل خليل 
�سنوات عمره  اآخر  في  ت�سلَّم  بغداد.  لدى  ل�سوريا  �سًا  مفوَّ وزي��رًا 

رئا�سة »مجمع اللغة العربية« في دم�سق خلفًا لمحمد كرد علي.

خم�صة �أنا�صيد... و�لموت بال�صّم!
لم تعرف دولة عربية تغييرًا في االأنا�سيد الوطنية كما عرف العراق، 
فمنذ تاأ�سي�سه عام 1921 تعاقبت عليه خم�سة اأنا�سيد وطنية. االأول 
كان لحنًا بال كالم من تاأليف ال�سابط االإنكليزي الميجر جي. اآر. 
اعُتمَد �سالمًا  االأول ملكًا، وقد  تن�سيب في�سل  اإثر  موري و�سعه 
ملكيًا حتى قيام عبد الكريم قا�سم بانقالب 14 تموز 1958 فجرى 

�شهى �شامية

روبرتاج

الراحل  العراقي  المو�سيقي  يد  على  جمهوري  �سالم  اإل��ى  تحويله 
بعد  لكن  كلمات.  بال  لحنًا  اأي�سًا  ال�سالم  هذا  وك��ان  زنبقة،  لوي�س 
ت��م اعتماد »وال��ل��ه زم���ان يا   1963 8 �سباط  ف��ي  ان��ق��الب »ال��ب��ع��ث« 
اأم  وغناء  جاهين  �سالح  وكلمات  الطويل  كمال  )لحن  �سالحي« 
كلثوم( ن�سيدًا وطنيًا، وهو الن�سيد نف�سه الذي اعتمدته الجمهورية 
العربية الم�سرية بين عاَمي 1960 و1979. وما اإن و�سل �سدام 
ح�سين اإلى الحكم، حتى اأقام م�سابقة الإ�سدار ن�سيد وطني جديد، 
لكن الذي ح�سل اأن مر�سومًا جمهوريًا �سدر فجاأة يق�سي باعتماد 
ن�سيد من كلمات ال�ساعر ال�سوري �سفيق الكمالي واألحان اللبناني 
وليد غلمية ليكون الن�سيد الوطني للجمهورية العراقية �سنة 1981، 
ويحمل عنوان »اأر�س الفراَتين«. وكالعادة تّم ا�ستبدال الن�سيد بعد 
طوقان.  الإبراهيم  »موطني«  ن�سيد  هو  اآخ��ر  بن�سيد  �سّدام  �سقوط 

وُيقال اإن ثمة االآن م�سروعًا جديدًا العتماد ن�سيد جديد.
البوكمال  )مواليد  الكمالي  �سفيق  ال�ساعر  اأن  بالذكر  والجدير 
نفاقًا  االأك��ث��ر  البيَت  �سدام  في  كتَب  وال��ذي   ،)1929  - ال�سورية 
اء فينا/ كوجه الله  في تاريخ ال�سعر العربي: »تبارك وجهك الو�سَّ
بتهمة  نف�سه  باأمر من �سّدام  اأُع��دم هو وابنه  بالجالل«، قد  ين�سح 
العمالة لح�ساب »البعث« ال�سوري، حيث اأُعطي الكمالي في ال�سجن 
حقنة لتخفيف �سغط الدم الذي كان يعاني منه، واأُفرج عنه ليموت 

بعد اأيام ب�سبب ال�سم الذي كان في تلك الحقنة!

مفدي زكريا... من �ل�صجن �لفرن�صي �إلى �لمنفى �لوطني
�سي الدولة الر�ستمية في  من عائلة تعود اأ�سولها اإلى بني ر�ستم موؤ�سِّ
القرن الثاني للهجرة، ينحدر ال�سيخ زكرياء بن �سليمان بن يحيى بن 
ب ب�»مفدي زكريا«، موؤّلف  ال�سيخ �سليمان بن الحاج عي�سى، الُملقَّ

الن�سيد الوطني الجزائري »ق�سمًا...«.
ان��دالع  وغ��داة   .1908 العام  الجزائر  يزقن جنوبّي  بني  في  ول��د  
الثورة الجزائرية انخرط في اأولى خاليا »جبهة التحرير الوطنّي« 
في الجزائر العا�سمة، فاعتقلته فرن�سا، ونظم الن�سيد الجزائري في 
�سجن بربرو�س )الزنزانة رقم 69( بتاريخ 25 اأبريل 1955 ولّحنه 

ن الم�سري محمد فوزي.  الملحِّ
تون�س،  اإلى  انتقل  المغرب، ومنه  اإلى  فّر  ال�سجن  بعد خروجه من 
للعالج على يد فرانز فانون مّما لحقه في ال�سجن من اآثار التعذيب. 

وفي العام 1965 وقف �سّد االنقالب الع�سكري الذي قام به هواري 
بومدين وزير الدفاع اآنذاك �سد الرئي�س اأحمد بن بّلة �سنة 1965، 
اآب   17 بتاريخ  تون�س  في  زكريا  مفدي  توفي  الجزائر.  من  فُطرد 

1977، وُنقل جثمانه اإلى الجزائر، لُيدفن في م�سقط راأ�سه.
»اللهب   ،)1965( ال��زي��ت��ون«  ظ��الل  »ت��ح��ت  ال�سعرية:  اأع��م��ال��ه  م��ن 
المقّد�س« )1973(، »اإلياذة الجزائر«... وله عدد اآخر من الدواوين 

المخطوطة باالأمازيغية.
تة للجمهورية  كتب مفدي »ن�سيد العلم« بدمه، واأهداه للحكومة الموقَّ
ال�سجن فقد طلبت  الذي نظمه في  ال�سهيد«  اأما »ن�سيد  الجزائرية. 
دوه  ُيردِّ اأن  »جبهة التحرير الوطني« من المحكوم عليهم باالإعدام 

قبل ال�سعود اإلى المق�سلة )1956(. 

�إبر�هيم خفاجي: �صاعر �لوطن و�لُكَرة!
ولد اإبراهيم خفاجي، �ساعر الن�سيد الوطني ال�سعودي »�سارعي...«، 
في �سوق الليل بمكة العام 1927. من رّواد ال�سعر ال�سعبي والغنائي 
»يماني  األ���وان  من  ق�سائده  في  ا�ستفاد  وال�سعودية،  الحجاز  في 
في  الفلكلورية  والمو�سحات  االأل����وان  وبقية  و»ال�سهبة«  ال��ك��ف« 

الحجاز.
من ماأمور اأخبار في االإذاعة اإلى وكيل ال�سوؤون المالية في وزارة 

ال�سحة، فمديرًا لل�سوؤون المالية للمياة، ثم مفت�سًا مركزيًا للزراعة 
اأن  اإل��ى  الوظائف  بين  خفاجي  تنّقل  الغربية،  المنطقة  في  والمياه 

تقاعد.
م��داح  ط��الل  اأم��ث��ال  مطربون  الكال�سيكي  الحجازي  �سعره  غّنى 

ومحمد عبده وعبادي الجوهر وعبد المجيد عبد الله.
ومن المطربين العرب: �سباح، �سميرة توفيق، نجاح �سالم، وديع 

ال�سافي، كارم محمود...
ب نف�سه ب�»�ساعر نادي الهالل«، وقد  من طرائف هذا ال�ساعر اأنه لقَّ
علَّق لوحة اأمام بّوابته كتب عليها: »اإذا لعب الهالل فخبروني/ فاإن 

الفن منبعُه الهالل«!

�صعيد �لمزين �أم �إبر�هيم طوقان؟
الله،  ورام  غّزة  في  عليها  تتنازعان  »حكومتان«  لفل�سطين  ومثلما 
ل�سعيد  »فدائي«  االأول  يتنازعانها:  اأي�سًا  وطنيان  ن�سيدان  فلديها 
الوطني  الن�سيد  اإلى  التي حّولته  ن�سيد حركة »فتح«  المزين )وهو 
لدولة فل�سطين(، والثاني »موطني« الإبراهيم طوقان )وُيعتبر الن�سيد 
الوطني غير الر�سمي للفل�سطينيين منذ ثالثينيات القرن الع�سرين 

عندما كانت فل�سطين ما تزال واقعة تحت االنتداب البريطاني(.
ولد �سعيد المزين »فتى الثورة« في مدينة اأ�سدود عام 1935 وهو 
من طالئع »فتح« االأولى عام 1959. ُطرد اإثر النكبة هو واأهله اإلى 
غزة، والتحق في ال�سابعة ع�سرة، هو و�سديق عمره خليل الوزير، 

بالمنظمات الطالبية المقاومة لالحتالل.
�سين لجماعات المقاومة االإ�سالمية في غزة  اأوائ��ل الموؤ�سِّ كان من 
واآخ��ر  النجار.  يو�سف  واأب���و  ع���دوان  كمال  بم�ساركة   1956 ع��ام 
من�سب تواله هو الم�ست�سار االإ�سالمي للرئي�س يا�سر عرفات. توفي 

في الريا�س العام 1991 في ظروف غام�سة.
اإبراهيم طوقان فقد ولد في نابل�س العام 1905، وتوفي العام  اأما 
1941، وهو االأخ ال�سقيق لل�ساعرة فدوى طوقان ورئي�س الوزراء 

االأردني االأ�سبق اأحمد طوقان.
اللغة  االأث��ر عليه في  اأكبر  له  ك��ان  ال��ذي  يد نخلة زري��ق  تتلمذ على 
القد�س«  »اإذاع��ة  في  العربي  الق�سم  ت�سّلم  القديم.  وال�سعر  العربية 
ن مديرًا للبرامج العربية، واأُقيل من عمله من قبل  العام 1936، وُعيِّ
�سًا  �سلطات االنتداب عام 1940. انتقل بعدها اإلى العراق وعمل مدرِّ
اإلى  مري�سًا  فعاد  المر�س  عاجله  ثم  المعّلمين«،  »دار  مدر�سة  في 
فل�سطين، وقد ُن�سر ديوانه بعد وفاته )دار ال�سرق الجديد، بيروت، 

.)1955
كان طوقان هزيل الج�سم، �سعيفًا منذ �سغره، َنَمت معه ثالث علل 
عام  توفي  اأن  اإل��ى  المر�س  وط��اأة  عليه  ت  ا�ستدَّ عليه،  ق�ست  حتى 

1941 وهو لّما يتجاوز ال�ساد�سة والثالثين من عمره.

محمد يون�س �لقا�صي... مكت�صف �أم كلثوم
ولد محمد يون�س القا�سي موؤّلف الن�سيد الوطني الم�سري »بالدي 

بالدي بالدي لك حّبي وفوؤادي« عام 1888 وتوفي عام 1969. 
تقول اإيمان مهران في كتابها المعنون »�سيخ الموؤلفين محمد يون�س 
ارتبط  القا�سي  اإن  والغنائي«  الم�سرحي  التاأليف  رائ��د  القا�سي 
ن�سيد  كلمات  ا�ستمدَّ  وقد  كامل  م�سطفى  بالزعيم  وروحيًا  وطنيًا 

»بالدي بالدي...« من خطبة له اإثر نفي �سعد زغلول ورفاقه.
�س القا�سي لالعتقال 19 مّرة، وقد اعتقله االإنكليز مّرة حين  تعرَّ
وكما  المظاهرات.  في  م�سرحياته  اأغاني  د  ت��ردِّ الجماهير  �سمعوا 
يروي في اأحاديثه ال�سحافية فاإن وكيل الداخلية اآنذاك نجيب با�سا 
الكالم  تقول  ما  »ب��دل  يرتديه:  ال��ذي  القفطان  اأم�سك  بعدما  له  قال 
ة في بلدك االأول«. ويعلِّق القا�سي  ر اإزاي ت�سنع جبَّ الفارغ ده دوَّ

على هذا الحادث بالقول: »هذا الكالم ظلَّ في راأ�سي اإلى اأن بداأُت 
الم�سانع  باإن�ساء  اأكتبها  التي  والم�سرحيات  الروايات  في  اأن��ادي 

.» ومنها اأغنية: اأهو ده اللي �سار... ما لك�س حق تلوم عليَّ
والقا�سي هو مكت�سف اأم كلثوم، فقد �سافر اإليها في قريتها طماي 
اإلى  بالرحيل  اإبراهيم  ال�سيخ  بالمن�سورة، واأقنع والدها  الزهايرة 
والوطنية  العاطفية  واالأغاني  الق�سائد  غناء  اإلى  والتحّول  القاهرة 
ر  اإلى جانب االإن�ساد الديني، لكن والدها رف�س. وظلَّ القا�سي ُيكرِّ
الحامولي  عبده  ق�سائد  تغّني  اأن  على  وافق  اأن  اإلى  المحاولة  معه 
لها محمد  ن  لحَّ والطلب«. وبعدها  المنى  اإنت  اأغنية »وحقك  ومنها 
عبد الوهاب اأغنية خفيفة من تاأليف القا�سي مطلعها »قال اإيه حلف 
ما يكلمني�س« و�سرعان ما ا�ستهرت بها حتى اأ�سبحت تناف�س منيرة 

المهدية �سلطانة الطرب في ذلك الزمان.
األَّف القا�سي اأجمل اأغاني �سّيد دروي�س ومنها »اأنا هويت وانتهيت«، 
»زورون��ي كل �سنة م��ّرة«، »خفيف ال��روح بيتعاجب برم�س العين 
وي��روي  ع�����س��ق«...  كتير  »اأن���ا ع�سقت و�سفت غيري  وال��ح��اج��ب«، 
ال�سحافي الم�سري وجيه ندى ق�سة لقائه بدروي�س قائاًل اإن هذه 
العالقة بداأت عن بعد، حيث ذهب القا�سي اإلى مكتب بريد باب الخلق 
ليت�سّلم بريد قراء »اللطائف« و»الم�سامير«، وكان وكيل المكتب من 
يلح  وظ��ّل  دروي�س،  ل�سيد  اأغاني  يكتب  ال  لَم  و�ساأله  اال�سكندرية، 
يقول  هزليًا  كالمًا  كتب  اإلحاحه،  من  يتخّل�س  اأن  اأراد  فلّما  عليه، 
مطلعه »واأنا مالي ماهي اللي قالتلي«. ون�سي القا�سي المو�سوع، 
هذا  يحمل  دروي�����س  ل�سيد  بلحن  تتغّنى  النا�س  ب��اأن  فوجئ  حتى 
ر القا�سي اأن يذهب اإليه، وحين و�سل وجد االإ�سكندرية  الكالم. فقرَّ
انهال على زوجته جليلة  )اأي عن دروي�س( بعدما  كّلها تبحث عنه 
�سوؤاله  ُيقابل  كان  فقد  لذا  اأ�سالعها!!  بع�س  م  بال�سرب حتى حطَّ
االإ�سكندرية  يجوب  وظ��لَّ  �س.  والتوجُّ بالريبة  دروي�����س  �سيد  عن 
بالحنطور، اإلى اأن اأ�سفق عليه الحوذي وعلم اأنه �ساعر، فاأخذه اإلى 
مقهى كبير بجوار المحكمة ال�سرعية، وهناك اأعطى القا�سي بطاقته 
للنادل طالبًا منه اأن ُيعطيها ل�سيد دروي�س ح�سريًا، ثم ح�سر اإليه 
رجل وا�سطحبه اإلى غرفة م�ستقلة في نهاية المقهى، فعرف اأنه �سيد 
دروي�س فقال له: »اأنا كنت فاكرك �سرير وعجوز ومهكع« واأجابه 
دروي�س: »وحياة النبي اأنا كنت فاكرك اأعمى واأقرع ونزهي بتكتب 

اأغاني«... وتعانقا. 
من  اأول  كان  ثم  زمانه،  في  الخليعة  االأغاني  اأ�سهر  القا�سي  كتب 
الفنية،  فات  الم�سنَّ على  رقيبًا  تعيينه  من  االأول  اليوم  في  األغاها 
وكانت اآنذاك تابعة لوزارة الداخلية. ومن اأغانيه التي منعها بنف�سه: 
»اإرخي ال�ستارة اللي في ريحنا« )تلحين زكريا اأحمد(، »بعد الع�سا« 
الق�سبجي(، »فيك ع�سرة كوت�سينة« )تلحين وغناء  )تلحين محمد 
من  كلثوم  الأم  »خليعة«  اأغنية  �سادر  كما  ال��وه��اب(...  عبد  محمد 
تلحين �سبري النجريدي يقول مطلعها »الخالعة والدالعة مذهبي من 
زمان« )�سارعت اأم كلثوم اإلى جمع اأ�سطوانات االأغنية من االأ�سواق 
ودفعت تعوي�سًا ل�سركة االإنتاج، لكنها عادت وغّنتها بعدما اأجرى 
اأحمد رامي عليها تعدياًل فاأ�سبح مطلعها يقول »الخفافة واللطافة« 

بداًل من الخالعة والدالعة!(.
وقد دافع القا�سي عن اأغنية »اإرخي ال�ستارة...« قائاًل اإنها بالقيا�س 
اإلى زمنها »اأغنية محت�سمة« متابعًا: »اأال ت�ستمعون اإلى اأغنية لفايزة 

اأحمد تقول فيها: قومي افتحي له الباب وال اأناديله«.
واأخيرًا من اأ�سهر االأغنيات التي األَّفها القا�سي تلك التي يقول فيها:

»يا �ست م�سر �سباح الخير
ه ي�سعد �سباحك يا عنيَّ
فين العدالة يا مون�سير

وب�س فين الحّريه«.
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د،  عبد الفتاح كيليطو ناقد قلق متجدِّ
ا���س��ت��ه��ر ب���ول���ع���ه ب���ال���ت���راث ال��ع��رب��ي 
واإخال�سه له، رغم تلك النظرة الدونّية 
التي يتعامل بها اأغلب المثقفين العرب مع الثقافة 
العربية الكال�سيكية، في حين ينبهرون بالحداثة 
الغربية. وفي »الكتابة والتنا�سخ: مفهوم الموؤلف 
في الثقافة العربية« )ترجمة: عبد ال�سالم بن عبد 
العالي( يوا�سل كيليطو تنقيبه بين نفائ�س التراث 
قًا اإلى ال�سرقات االأدبية واالنتحال  العربي، متطرِّ
في الثقافة العربية الكال�سيكّية، حيث ي�ستطيع كل 
ًا اإلى موؤلف  ُمزيِّف ماهر اأن ين�سب - غ�ّس�ًا - ن�سّ
ينتمي اإلى الما�سي، ممّيزًا بين ال�سرقة واالنتحال؛ 
كالَم  »���س«  ين�سب  تكون حين  االأدب��ي��ة  فال�سرقة 
»�س« اإلى نف�سه، بينما االنتحال يكون حين ين�سب 
»�س« كالمه اإلى »�س«؛ في الحالة االأولى نت�سّتر 
اأنف�سنا.  وراء  نخفيه  الثانية  وف��ي  االآخ���ر،  وراء 
متر�ّسخة  ع��ادة  االأ���س��وات  د  ت��ع��دُّ تقنية  بالطبع، 
ق في »جمهوريته« بين  في ال�سرد، فاأفالطون فرَّ
التي  وت��ل��ك  ه��وم��ي��رو���س،  بل�سان  ال��ت��ي  المقاطع 
وردت على ل�سان �سخ�سيات »االإلياذة« التي عاَب 
�سات التي  عليها اإخفاَءها الهوية، التحوير والتقمُّ
تتكّلم.  التي  هي  ال�سخ�سيات  ب��اأن  القارئ  ُتوِهم 
الكال�سيكية  العربية  الثقافة  ترف�س  المقابل  في 
�سرد المحاكاة، ويلجاأ الموؤلف اإلى االختباء خلف 
خدعة  اإل��ى  االنتباه  مثيرًا  خيالية،  كائنات  اأقنعة 
تلك المحاكاة، لكن الم�ساألة تختلف بن�سبة الكالم 
اإلى �سخ�سية حقيقية اأو �سخ�سية خرافية ال تقل 

ح�سورًا عن االأولى في الثقافة.
المنتحل يحتاج اإلى وجود كالم ينتمي اإلى موؤلف 
اإلى  ين�سبه  اآخ��ر  منواله كالمًا  لين�سج على  معين 
ذلك الموؤلف عنوة. هذه المحاكاة تتطّلب االإتقان، 
اإلغاء  كيفية  االأ�سل، ومعرفة  تتمّيز عن  ال  بحيث 
ل�سوت  المجال  الإف�ساح  الخا�س  ل�سوته  الناقل 
الناحل  ي�سّبه كيليطو هذا  المنقول عنه.  الموؤلف 
بمزّيف النقود الذي يرّوجها في وا�سحة النهار 

وهي تطابق ما �سنع ال�سيارفة.

تنا�صخ �لمقطوعات �ل�صعرية
بن  لعنترة  ال�سهير  الطللي  البيت  كيليطو  ُي���ورد 
المهجورة  ال��دي��ار  ع��ن  فيه  ت�ساءل  ال��ذي  ���س��داد، 
ال�سعراء  خطى  مقتفيًا  االأقدمين،  ال�سعراء  وعن 
ال�سابقين على طريق الق�سيدة المر�سومة �سلف�ًا، 
مت�سائاًل عن معنى �سوؤال عنترة اال�ستفهامي: اأهو 
ياأ�س اأم ت�سّوق اأم ندم على اأنه لم ياأِت اإال بعد فوات 
االأوان؟ اأم تمجيد للتراث القديم، اأم ف�سح للطريقة 
بتجربته  ين�سغل عنترة  لم  الق�سيدة؟  المتبعة في 
وحدها، واإنما بتجربة كل �ساعر يواجه التراث، 
وكان معنى �سوؤاله اأال جدوى من و�سع اأبيات ال 
تعمل اإال على تقليد اأخرى، وما قيمتها وهي تن�سّد 
على  ر�سيق  ابن  مع  ويتفق  االأقدمين!  اأبيات  اإلى 

اأن بيت عنترة يدّل على اأن ال وجود للكالم اإال في 
فالكالم  النبع،  يجف  ال  كي  واج��ت��راره،  تكراره 
وال��ج��م��ود:  للفقر  ع��ر���س��ة  نف�سه  ي��ج��ت��ّر  ال  ال���ذي 
لقد جاء  الكالم وج��وه��ره«.  »التقليد راع��ي حياة 
اأن ي�سع  عنترة بعدما قيل كل �سيء، وا�ستطاع 
والمحدثين  القدامى  ق�سائد  عن  تتمّيز  ق�سيدة 

باأ�سالتها.
وليبّين التفاعل ما بين التقليد واالإبداع، ي�ست�سهد 
للبيد  واأخ����رى  العبد  ب��ن  لطرفة  ب��اأب��ي��ات  كيليطو 
ف��االأط��الل  ال�سعرية.  ال�سور  بع�س  ف��ي  ت�سترك 
ت�سبه و�سم اليد عند طرفة، ويتكّرر ت�سبيه الكتابة 
في   - الجاهلي  ال�ساعر  اإن  لبيد.  عند  والو�سم 

ب في اآثار طواها الن�سيان،  مته الطللية - ُينقِّ مقدِّ
اآخر ويكتب كتابة  اأن ير�سم ر�سمًا فوق  ومهّمته 
اأْول���ى ال��ع��رب الن�سيان مكانة  ف��وق اأخ���رى، وق��د 
مهمة لنظم ال�سعر، كما ت�سي بذلك ن�سيحة حفظ 
االأبيات  تلك  ل  تتحوَّ ن�سيانها، حيث  ثم  بيت  األف 
اإلى ركام، وكاأن نظم ال�سعر ترميٌم لذلك الركام، 
المادة  م�ستعماًل  جديدة  �سيغة  ال�ساعر  فُيبدع 
المبعثرة، وت�سير لكل ق�سيدة تنا�سخات مرهفة 
بع�س  في  لكن  ذك��راه��ا،  تطوي  �سابقة  وحيوات 
البقايا للك�سف عن تنا�سخ  االأحيان تكفي بع�س 
ال��م��ق��ط��وع��ات، ال����ذي ال ي��ق��ّل غ��راب��ة ع��ن تنا�سخ 
ون بحيوات االألفاظ  االألفاظ، ومثلما هناك مخت�سّ
ثمة اآخرون يهتّمون بتنظيم حيوات المقطوعات، 

ال�سعر والبالغة تحت  �سبطها وجمعها في كتب 
عنوان: باب ال�سرقات.

�لتبّني
ي�سير كيليطو اإلى التماثل الموجود بين ال�سرقات 
وال�سور البالغية، لكن تلك ال�سرقات غير مذمومة 
بال�سرورة عند النّقاد العرب، ف��»ال يقدر اأحد من 
ر�سيق(،  )اب��ن  منه«  ال�سالمة  يّدعي  اأن  ال�سعراء 
في اإ�سارة اإلى خطاب الغير )التنا�س(، وال معنى 
نجد  بيت وكل ق�سيدة  ففي كل  الن�س،  النغالق 
مدعو  وال�ساعر  اأخ��رى،  وق�سائد  الأبيات  �سدى 
اإلى ا�ستن�ساخ نماذج قاّرة، وفي محاولته البتداع 

ويمّيز  ال�سرقات.  تعتر�سه  اأن  من  بّد  ال  الو�سلة 
ق�سم  )وه��و  اال�ست�سهاد  من  �سنَفين  بين  النّقاد 
من ال�سرقات(، فهناك االقتبا�س )المرتبط بالقراآن 
)اال�ست�سهاد  والت�سمين  ال��ن��ب��وي(  وال��ح��دي��ث 
بال�سعر(، اإ�سافة اإلى �سنَفين اآخَرين، وهما الحل 
نثري(،  مقطع  )نظم  والعقد  �سعري(  بيت  )نثر 
اإل���ى ا���س��م اأو  واأخ���ي���رًا ه��ن��اك التلميح )االإ����س���ارة 
التلميح  ُي��درج  ال  كيليطو  لكن  م�سهورة(،  ق�سة 
�سمن باب ال�سرقات، الأن كل بيت ينقل بيتًا اآخر، 
ويمكن لل�ساعر اأن ينقل معنى من غر�س اإلى اآخر 
اأو ينقل معنى من  اإل��ى المدح مثاًل(،  الغزل  )من 
بحر اإلى اآخر، ومجمل القول فال�سرقة بح�سب ابن 

ر�سيق »ما ُنقل معناه دون لفظه«.
في ما يتعّلق بتوليد المعاني، يمّيز النّقاد بين ثالثة 

اأنواع من المعاني ال�سعرية:
متناول  التي تكون في  اليتيمة، وهي  المعاني   -
ت�سبيه  وه��و  بالليث،  ال�سجاع  كت�سبيه  الجميع 

يوجد في كثير من الثقافات.
ُيتمها  المعاني  تفقد  حيث  ال��م��وّل��دة،  المعاني   -
حين ُيلب�سها ال�ساعر لبو�سًا جديدًا، وكل ال�سعراء 
ي�سعون اإلى تملُّك المعنى الموّلد بالتقليد، وَمن َيُفْز 
يرتبط المعنى با�سمه من غير اأن يكون مخترعه، 
»اأ�سرار  الجرجاني في كتابه  اإلى ذلك  كما ذهب 
طوياًل،  ر  ُتعمِّ ال  ال�ساعر  �سيادة  لكن  ال��ب��الغ��ة«، 
دام  ما  الفوز  فيه  ر  ُيعمِّ ال  م��دار �سراع  فالمعنى 

دًا بمن �سينزع عنه ق�سب ال�سبق. مهدَّ
- المعاني العقيمة، وهي المعاني التي يمتنع فيها 
المقّلد الكتماله، ومن  التقليد ويعجز  المعنى عن 

حاول االقتراب منه ال يجني غير الخيبة.
وتحت ركن المحتكر، ُيدرج كيليطو بيتًا �سعريًا 
بغزله  )الم�سهور  بثينة  لجميل  الفخر  غر�س  في 
نقٌل ومحاكاة،  الأنه  للفرزدق  العذري( تخّلى عنه 
فهو  الجديد،  الغر�س  ه��ذا  ف��ي  جميل  ب��رَع  واإن 
ولو  م�ساندة،  يلقى  اأن  دون  الده�سة  يثير  تقليد 
اأنه ن�سَبه اإلى الفرزدق لما اعتر�س عليه اأحد، ولو 

بقي يتيمًا نكرة لُن�سب اإلى الفرزدق. 

ه�شام بن ال�شاوي

بحث

ال�سارق في هذه الحالة هو جميل )ناظم البيت(، الأنه 
بيتًا  انتحل  ال��ف��رزدق  اأن  ال��ف��رزدق، ول��و  قلَّد طريقة 
ُعذريًا لجميل، ف�سيلقى اأ�سد المعار�سة، الأنه ال ُيجيد 

الغزل واأبياته في هذا الغر�س م�سهورة ب�سعفها.
وُيروى اأن الفرزدق كان حين تروقه اأبيات في الفخر 
با�سمه،  اأن يدعها ويمتنع عن روايتها  قائلها  ي�ساأل 
وتبقى  بالهجاء،  التهديد  اإلى  لجاأ  اإعرا�سًا  لقَي  فاإن 
ذات  ممّزقة،  بقائلها،  مرتبطة  »المغت�سبة«  االأبيات 
اتجاَهين. وي�سرد كيليطو حالة  اإلى  راأ�َسين وتنظر 
اأخرى طريفة لالنتحال، نقاًل عن »البيان والتبيين« 
للجاحظ، حيث كان اأبو نوا�س ين�سب بع�س االأبيات 
ظه اإّياها،  اإلى �سديقه المجنون »اأبي ي�س« بعد اأن ُيحفِّ
والنا�س ت�سّدقه، الأن �ساعر الخمريات كان يتقّم�س 
�سخ�سية المخبول وهو ينظمها، وهذا االأخير كان 

يعتقد اأنه نبّي وملك و�ساعر بالفعل.

�لق�صيدة متعّددة �الأزو�ج
يتحّدث كيليطو عن �سعراء التك�ّسب، وا�سفًا ال�ساعر 
الذي يمدح اأكثر من اأمير بق�سيدة واحدة ب�»الخّياط 
االأمير  يحتكرها  الق�سيدة  تلك  اأن  علمًا  المتنقل«، 
لكن  ب�سخ�سه،  مرتبطة  وت��ظ��ّل  ثمنها،  يدفع  حين 
ال�ساعر ال يمدح خليفة بعينه واإنما يمدح الخليفة، وال 
يمكن اأن ُيعرف الممدوح اإال بال�سهرة، والعالقة بين 
لي�ست عالقة �سرورية، وال  المدح  االأمير وق�سيدة 
اإذًا، من الخداع، لكن من الخطاأ مدح الوزير  مفر، 
بخ�سال الملك اأو القائد، فلكل نموذج كالم ينا�سبه 
الكالم  ي�سير  وهكذا  غيره،  دون  ه  تخ�سّ وخ�سال 
مثل الثوب، وقد ن�سح اأبو تّمام اأحد تالمذته: »كن 
االأج�سام«،  مقادير  على  الثياب  يقطع  خّياط  كاأنك 
من  مجموعة  ترتديه  المخيط  الثوب  اأن  يحدث  لكن 
ال�ساعر  فيبيع  نف�سها،  بالمقايي�س  تتمّتع  النا�س 
اأ�سخا�س موهمًا كل  اإلى مجموعة  )الخّياط( الثوب 
واحد منهم اأنه �ساحب الحق الم�سروع، وحين ياأتي 
اأوان الت�سليم ي�سّد ال�ساعر الرحال اإلى مكان اآخر، 
حاماًل معه الثوب، ليعيده اإلى حالته االأولى، ولتتكّرر 
اإدخ��ال بع�س  اإلى  ال�ساعر  العملية نف�سها. وي�سطر 
التعديالت على ثوب ق�سيدته، )في حال وجود ا�سم 
تذّكر  اأن  �ساأنها  من  �سفة  ذك��ر  يتجّنب  كما  مثاًل(، 
باأمير معّين، وهكذا لن يكون على ال�ساعر اأن ينظم 
طيلة حياته اإال ق�سيدة واحدة، وهذا نوع من »ال�سرقة 
الذاتية«، وهذه ال�سرقة ال تنفع اإال ال�ساعر المتنّقل، 
اأما المقيم في البالط فيتحّتم عليه نظم ق�سيدة مدح 
المدح  ق�سيدة  كانت  واإذا  منا�سبة،  كل  في  جديدة 
واحدة،  مّرة  �سوى  ال�ساعر  ي�ستخدمها  فلن  ناجحة 
البلدان  الأن �سهرتها �ست�سبقه وتنت�سر في مختلف 
وتعلق بالذاكرة، بيد اأن ابن ر�سيق يدعو اإلى اأال ُيعاد 
الذي  االأمير  اإذا رف�س  اإال  الق�سيدة  هذه  ا�ستعمال 
هت اإليه اأن ُيكافئه عليها، والق�سيدة لن تجد من  ُوجِّ
يطلبها اإال اإذا ذاع الخبر باأن »بنت« ال�ساعر �سبق اأن 
جت من غير مهر، وكي يح�سل ال�ساعر على اأكثر  ُزوِّ
من مهر لق�سيدته عليه اأن يزّوجها الأكثر من اأمير، 
والق�سيدة  د،  المتعدِّ ال���زواج  خبر  ي�سيع  اأن  دون 

دة االأزواج ال تخلو من �سبه مع الن�سو�س التي  متعدِّ
ال ُيعَرف موؤلفها، والتي يذّكرنا اأ�سلوبها ومو�سوعها 

باأ�سماء عدد من الموؤلفين.

�ل�صعر و�ل�صيرفة
كونه  وف���ي  ال��ج��اه��ل��ي،  ال�سعر  ف��ي  كيليطو  ي�سكك 
ذهب  كما  ال��ذه��ب،  بماء  وُكتب  الكعبة  على  ُعلِّق  قد 
المنحولة  فالق�سائد  خ.  م�����وؤرِّ م��ن  اأك��ث��ر  ذل���ك  اإل���ى 
يكنُّ  والُمزيِّف  االأ�سلية،  الق�سائد  من  اأ�سالة  اأكثر 
في  خ�سائ�سه  ويقلِّد  »االأ���س��ل«،  للن�س  االح��ت��رام 
خ ُمجبر على قبول كل ما نقله  اأدّق الجزئيات، والموؤرِّ
الرواة االأقدمون من �سعر جاهلي، وكانت ت�سادفه 
كان  ال�سعر  الأن  ال��واح��دة،  للقطعة  مختلفة  رواي���ات 
كانت  حيث  االن��ت��ح��ال،  ع��ن  ف�ساًل  �سفاهًا،  ُيتناقل 
والنزاعات  القبلية  الع�سبية  ب�سبب  القبائل،  بع�س 
اإلى ن�سبة بع�س االأ�سعار  ال�سيا�سية والدينية، تلجاأ 
اإلى �سعراء اأقدمين، والنحاة كي ُيثبتوا �سّحة قاعدة 
نحوية يعمدون كذلك اإلى و�سع اأبيات ين�سبونها اإلى 
ال�سعر الجاهلي. لذلك تبّنى علماء اللغة عند جمع هذا 
يعمدون  كانوا  الذين  الحديث  علماء  منهَج  ال�سعر 
للتمييز  ال���رواة،  �سل�سلة  اأو  ال�سند  من  التحّقق  اإل��ى 
المو�سوعة.  واالأح��ادي��ث  ال�سحيحة  االأح��ادي��ث  بين 
اع، فاإن تلك االأحاديث المو�سوعة  فرغم توبة الُو�سَّ
نف�سه  التائب  المزيِّف  يجد  وق��د  االأف����واه،  تتناقلها 
�س كتابًا لهذه  عاجزًا، ح�سب ابن الجوزي الذي خ�سّ
مرتحاًل  حياته  بقية  ُيم�سي  اأن  ويمكن  االأح��ادي��ث، 

النا�س على  االإ���س��الم يحث  ب��الد  في 
ن�سيان تلك االأحاديث التي و�سعها... 
لكن في حالة ال�سعر يحدث اأن يكون 
على  )الحري�س  الناقد   - ال�سيرفي 
و�سبق  فًا،  ُمزيِّ النقد(  �سوق  �سالمة 
الجاهلية،  االأ���س��ع��ار  بع�س  د����ّس  اأن 
وعندما يك�سف عن زيفه يمتّد ال�سك 

اإلى بقية ال�سيارفة )نّقاد ال�سعر(. 
خين يحتار كيليطو  الموؤرِّ ومثل بقية 
ف���ي زم����ن ت���األ���ي���ف ال��م��ع��ّل��ق��ات: قبل 
االإ�سالم اأم في القرن الثاني؟ معتبرًا 
ر  اإلى ت�سوُّ دائمًا  المتلّقي يحتاج  اأن 
عن قائلها، واأن القطعة ال�سعرية ُتدَرك 
من خالل معرفة م�سبقة عن ال�ساعر، 
وحين ال تكون هناك معرفة به تكون 
يكون  ال��ح��ال��ة  ه���ذه  وف���ي  مفتر�سة، 
وال  اآف���اق،  ب��ال  ن�سًا  المنغلق  الن�س 
ل هذا الكائن  اأحد ُتتاح له الفر�سة لتاأمُّ
العجيب، ويختلف موقف المتلّقي من 
اأّي قطعة باختالف معرفته ب�سّحتها 
حين  قيمتها  وت��ف��ق��د  ان��ت��ح��ال��ه��ا،  اأو 

اإ�سافية  قيمة  وتتخذ  زي��ف��ًا،  ُو�سعت  اأنها  يكت�سف 
موؤلف  ع��ن  ت�سدر  حين  المحاكاة  لكن  بتقادمها، 
م�سهور، فاإن العمل ال يندرج في الهام�س، لكنه لن 
ينجو من االلتبا�س، الأن »�سبح الموؤلف الزائف يمتّد 

اأمام اأفقه وُيعرقل )اأو ُيغني( تاأويله«.

ال يجرح النهر 
في  �سغيرًا  ثقبًا  له  اأن 

قلبه
 

بالعد�سة المقلوبة
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اأراك
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م�سكوكة على الراأ�س

والثعابين خرجت من البحر

ة هائلة من الدمع وال�سكينة اأخوَّ
 

اأدور
ات والطير فوقي �سافَّ

دمعة كبيرة مثل كرة المّطاط
اأقذفها في الهواء

 
بالحوا�س الخم�س
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كفكرة قديمة

اأحرق االأطراف الم�ستعارة
والدم

األم العظام المحترقة اأدّقها
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بالحوا�س الخم�س 
وما فوقها

ال�سموم في قدورها تغلي
ال�سحر االأ�سود معلَّق على االأبواب

وكل ذي طير يحوم �سبعًا
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التوابيت  م��ن  تخرج  ال�سّر  اأزه���ار 

المقفلة
من جلود حّرا�سها

مادة عنقها من رماد الموتى
المحبو�سين في اآنية.

جان�شيت علي

لوحة:
راما جموخه.
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عن  اإع��الن��ًا  تن�سر  االأميركية،  ال�سعر  جمعيات  اإح��دى 
ال�سعراء،  من  لعدد  ها  مقرِّ في  �سعرية  اأم�سية  تنظيم 
ثالثة  التذكرة  �سعر  اأن  اإل��ى  االإع���الن  متن  في  وت�سير 
دوالرات، مع اإمكان الح�سول عليها قبل خم�س واأربعين دقيقة من 

ر �سلفًا. موعد االأم�سية المقرَّ
اأي�سًا، في العدد ال�سادر ل�سحيفة عربية مطلع �سهر ت�سرين الثاني 
الفائت، ينتهي خبر االإعالن عن مهرجان ال�سعر العالمي والفعاليات 
االآتية:  بالعبارة  لندن  البريطانية  العا�سمة  في  له  المرافقة  الفنية 
»لال�ستف�سار عن المهرجان ومواعيده وحجز تذاكر، يمكن الدخول 
االآت��ي...  العنوان  على  بانك«  »�ساوث  الثقافي  المجمع  موقع  اإل��ى 

اإلخ«.
كثيرين  انتباَه  باطُنها  اأو  الختامية  العبارة  ظاهُر  َي�سدَّ  لن  غالبًا، 
اأ�سلها  في  كونها  اق���ة،  ذوَّ وجماهير  انين  وفنَّ �سعراء  ال��ع��رب،  من 
ذوي  اإل��ى  بال�سرورة  هة  موجَّ الخبر-  �سياق  من  ُي�ستَدلُّ  مثلما   -
هناك  اأ�سا�سًا  المقيمين  العرب  اأو  االإنكليز  من  واالهتمام  العالقة 
عيَن بذهنية »االآخر«، لكنها في ُعمقها جملٌة ُم�سَبعٌة ببع�س  والمت�سبِّ
عنا�سر الده�سة عند تناولها من زاوية عربية خال�سة. وباخت�سار، 
ودون تعقيد اأكبر لالأمور، ح�سور المهرجان ال�سعري واال�ستماع 
مدفوعة  ثقافية  �سفقة  لة  المح�سِّ ف��ي  ه��و  ال�سعرية  ال��ق��راءات  اإل��ى 
للتذاكر،  المبكر  الحجز  مراعاة  مع  بذلك،  للراغبين  مًا  مقدَّ االأج��ر 
اأم�سية �سعرية، بل  اأو  اأ�سبوحة  وكاأنَّ الفعالية الُمعلن عنها لي�ست 
حفلة مو�سيقية اأو غنائية لواحد من الم�ساهير. بهذا المفهوم، ينظر 
ًا معرفيًا خال�سًا« اأ�سوًة  »االآخر« اإلى ال�سعر ويتعامل معه باعتباره »فنَّ
ز  ًا يمنحَك اال�ستماُع اإليه متعًة �سافية، وُيعزِّ َيع الفنون؛ فنَّ ببقية �سِ
االأم��ور مجراها  تاأخذ   ، الحدِّ ه��ذا  اإل��ى  ل��ه.  بك  وَتحزُّ ائتالفك حوله 
هناك  المقابل،  الجانب  على  لكن  ال��ع��ام،  ال�سياق  �سمن  الطبيعي 
»ثمن« يجب ت�سديده للح�سول على متعة �سافية كهذه من كّل راغب 
بح�سور اأم�سية �سعرية، وهناك بالتوازي حمالت دعائية واإعالنية 
مون على التخطيط لها باأ�ساليب وطرق احترافية لتخرج  يقوم المنظِّ
في اأبهى حلَّة واأكمل �سورة، وت�سهم تاليًا في تقلي�س الم�سافة بين 

اأطراف العالقة.
قد  تجارية  بذهنية  معه  التعامل  واأُ�سلوبية  ال�سعر  اإل��ى  كهذه  نظرة 
ًا  تها للكثير من العرب، �سواء من كان منهم مهتمَّ تبدو مفاجئًة برمَّ
بين  التي ت�سل  تلك  ف��اأّي تخوم هي  بعيدًا عن حلقاته.  اأو  بال�سعر 
فعيِّ  ال�سعر بمفهومه االأنقى عبر اأطوار االإن�سانية والثمن بمفهومه النَّ

ال�سرف في اقت�ساديات ال�سوق؟

االأزمة لي�ست اأزمة هوّية بمعناها ال�سّيق، والتو�سيُف في هذا ال�سدد 
غير مقت�سر على ال�سعر وحده، بل يتجاوزه لي�سمل منظومة ثقافية 
ي لدى  �ساعًا. فعلى �سبيل المثال، ح�سور معر�س فنِّ اأكثر تعقيدًا واتِّ
ان على اإطالقه، بل مدفوع االأجر اأي�سًا. كيف ال  »االآخر« لي�س بالمجَّ
واللوحات الفنية اأو المنحوتات المعرو�سة تمنُح الناظر متعة ب�سرية 
ومعرفية غنية ودغدغة وجدانية، وهي بالتالي ت�ستحقُّ بذَل قليل من 
للوهلة  النتيجة  تبدو  قد  ال��زاوي��ة،  هذه  من  عليها.  للح�سول  المال 
االأمر  لكّن  الملمو�س،  الماديِّ  على  د  الُمجرَّ للمعنويِّ  غلبًة  االأول��ى 
لي�س طوباويًا اإلى هذه الدرجة من التب�سيط، اإذ تبدو المعادلة في 
�سميمها اأكثر التبا�سًا، خا�سًة في ظلِّ وجود »منفعة متبادلة« بين 
كال الطرَفين تنتفي بانتفاء اأحدهما اأو كَليهما، ف�ساًل عن ا�ستمرار 
كات البراغماتية في �سلوكيات  ب العديد من المفاهيم والمحرِّ تر�سُّ

الفرد والمجموع ككّل.
تها في الوطن العربي، بحيث تغدو  »االآن... هنا« تختلف النظرُة برمَّ
اأيُّ مقارنة بال�»اآخر« ُمجحفًة، كما ال بّد بدءًا من دخول محاريب جلد 
الفنان  اأو  فال�ساعر  الحقيقية.  اأبعاَدها  ال�سورُة  تاأخذ  لكي  ال��ذات؛ 
الجمهور  اإل��ى  اإبداعه  تقديم  اأج��ر مقابل  الت�سكيلي ال يح�سل على 
العربي، عدا عن كون ذلك الجمهور »يثيُر قهقهة القبيلة المعا�سرة، 
كنكتة فاح�سة طويلة« ح�سب تعبير مايكوف�سكي، فغالبّيته ُم�سابٌة 
يه: الَبَدني والمعرفي. وغالبّيته ماأزومة اأي�سًا في  باآفِة الك�سل ب�سقَّ
ل ال�سعر والفنون )جميعها(، َت�سّد  �سوادها االأعمِّ على �سعيد تقبُّ
عن متابعة الفعاليات الثقافية وال ت�ستجيب اإليها ب�سهولة. حتى واإن 
َوقَع اأحدهم على خبر اأو اإعالن حول فعالية ثقافية مجانية كالمعتاد، 
ظلَّ �ساكنًا في مكانه بال حراك كمن ينتظر »دع��وة خا�سة« ت�سله 
من اأحد الم�سرفين على الفعالية اأو القائمين عليها، اأو من »ُمرتقي 

الجلجلة« نف�سه، �سواء اأكان �ساعرًا اأم فّنانًا.
الذي  الوحيد  اال�ستثناء  يكون  يكاد  اأي�سًا،  هنا«  و»االآن...  عربيًا 
ي�سّذ عن قاعدة »المجانية« متمّثاًل في ظاهرة جديدة اآخذة باالنت�سار 
العربي  الخليج  الما�سية على م�ستوى دول  القليلة  االأع��وام  خالل 
اأو  النبطي  لل�سعر  اأم�سيات  اإق��ام��ة  ف��ي  وتتلّخ�س  خ��ا���س،  ب�سكل 
المحكي اأو ال�سعبي يكون ح�سورها بموجب تذاكر مدفوعة االأجر 
�سًا في بع�س االأحيان لدعم  مًا، ويكون ريع تلك االأم�سيات ُمخ�سَّ مقدَّ
َمَردُّ ذلك �سغف  االأيتام والم�ست�سفيات.  الخيرية ودور  الم�ساريع 
الفرد الخليجّي وارتباطه بيئيًا واجتماعيًا بهذا النوع من ال�سعر، ما 
يمنحه �سعبية وا�سعة، خا�سة اأنه يخاطب الفرد والمجتمع بلغة �سهلة 
للفرد  ُيتيح  عمومًا  الم�ستقّر  المالي  المركز  اأن  كما  دة.  معقَّ وغير 

الخليجّي االإنفاَق لح�سور واحدة اأو اأكثر من تلك االأم�سيات.
من اإحدى زواياه، يبدو االأمر عالئقيًا في ارتباطه بجغرافيا المكان 
طوا  الذي ُتقام فوق اأر�سه اأم�سيات ال�سعراء العرب، دون اأن يتورَّ
اأنف�سهم في تفا�سيل و�سروط ح�سور الجمهور لالأم�سية بتذاكر اأو 

بدونها.
ا �سيختاره  اإل��ى االأذه��ان ال�سوؤال عمَّ من زاوي��ة اأخ��رى، قد يتبادر 
َر بين تقديم اأم�سية مجانية واأخرى مدفوعة  ال�ساعر العربي لو ُخيِّ

الثمن �سواء فوق اأر�سه اأو فوق اأر�س »االآخر«.
نقاءه  ال�سعر  ينزع من  يبدو وكاأنه  ال�سوؤال،  على م�ستوى �سرعّية 
ده بهذه الطريقة من قيمه ومبادئه، وُي�سقط عنه  وجذوة قلقه، اأو ُيجرِّ
جماَله الوجودّي. اأما على م�ستوى االإجابة، فرّبما يفّكر ال�ساعر ها 
هنا بطريقة مختلفة، في�سترط مقاباًل ماديًا الإحياء اأم�سيته، ورّبما 
اإحياء االأم�سية �سريطة ر�سد  يكون و�سطيًا - مثاليًا فيوافق على 
ريعها ومردودها المادي لم�سلحة م�سروع خيري، اأو رّبما ينحاُز 
في خياره بالكامل اإلى الجمهور، م�سترطًا اإقامة االأم�سية بالمجان 
الكثيرون  ي�ستهجن  ق��د  ال�سعر.  جمهور  اأم���ام  االأب���واب  واإ���س��راع 
في  عن  الطَّ اإلى حدِّ  التاجر،  بذهنية  فّكر  الذي  ال�ساعر  ا�ستراطات 
ر اإجابته بالقول اإن معظم  اأخالقياته )ال�سعرية(، لكنه في المقابل ُيبرِّ
ال�سوق  منطق  اإل��ى  خا�سعة  الراهن  الوقت  في  االإن�سانية  االأن�سطة 
تدريجًا  المنطق  ه��ذا  وف��ق  التمظهر  اإل��ى  طريقها  في  اأو  والتجارة 
وبوتيرة مت�سارعة، بل حتى بع�س المحا�سرات التي ُيلقيها رهٌط 
ين اأ�سحت ُم�ستدرجًة نحو ذلك المنطق دون  اظ ودعاُة الدِّ من الوعَّ
ُيق�سى  فلماذا  مفتوحة،  بنكية  ح�سابات  باعتبارها  اإليها  ُينظَر  اأن 

ال�سعر من هذه الدائرة؟!
اأق��ام   ،2007 ت��ّم��وز  �سهر  منت�سف  الفل�سطينية  حيفا  مدينة  ف��ي 
قاعة  في  »االإ�سكالية«  اأم�سيته  دروي�����س  محمود  ال��راح��ل  ال�ساعر 
مْت تلك االأم�سية وفق ذهنية »االآخر«،  »االأوديتوريوم«. وقتذاك، ُنظِّ
حيث الدخول اإليها واال�ستماع مبا�سرًة اإلى دروي�س كان بموجب 
تذاكر مدفوعة الثمن. ورغم ا�ستهجان البع�س لتنظيم االأم�سية في 
تنظيمها  اإلى  اإ�سافًة  دة،  محدَّ �سيا�سية  مواقف  نتيجَة  حيفا  مدينة 
نفدت جميعها خالل  التذاكر  اأن  اإال  »الدخيلة«،  الذهنية  هذه  وفق 
يوَمين من تاريخ االإعالن عن اإقامة االأم�سية، وعاَد ريعها بالكامل 
َد اإلى الم�سرح االأكبر في حيفا ولي�س اإلى جيب دروي�س،  كما تردَّ
الذي يبدو اأنه كان ُيدرك اأبعاَد هذه الخلطة من ال�سرورات االإعالمية 
ليقراأ  اأنه قادٌم  اآخ��ذًا في الح�سبان  اأّي اعترا�س،  والتنظيمية دون 

ال�سعَر اأمام »جمهوره« وفوق اأر�سه، ال فوق اأر�س »االآخر«.

خلدون عبد اللطيف

راأي

نقد �الألم

»ما من نقد متداول في �سوق المعرفة اإال االألم«.
ميخائيل نعيمة

مع ت�سارلز بوكو�سكي ال�ساعر االأميركي ال�سريد الذي لم يدِر كم 
زجاجة بيرة �سرب في حياته وال كم امراأة انتظر كي تدقَّ بابه فجاأة 
في م�ساءات �سان بيدرو، اأو وقع خطوات اإحداهن على درج البيت. 
اأم�سى حياته يهذي ويكتب عن عوالم لو�س اأنجلو�س ال�سفلية التي 

كانت ت�سكن راأ�سه بينما هو لم ي�ستقّر في مكان.
اأو تقع عليه عيناه �سي�سير �سعرًا وكالمًا يرويه  يلم�سه  اأي �سيء 
الثالثة  األمانيا وهو في  قدم من  ال��ذي  ال�ساعر  بفكاهة مريرة. هذا 
�سيقلب اأميركا راأ�سًا على عقب و�سيحّول كل جادات لو�س اأنجلو�س 
اإلى ميدان روحي وج�سدي لكتابته: ن�ساء وب�سر وطرقات وعذابات 
الفرد الُمحاط برعب لم يعرفه على مرِّ الع�سور. وحيد و�ساعر حّر 
مطرود من الجّنة االأميركية. على الرغم من انجذاب هوليوود اإلى 
واإع��الم:  اإل��ى و�سيلة دعاية  ال�سينما  في  لته  لكنها حوَّ �سغله  بع�س 

جملة  بجملته.  تحيط  التي  ال�سافية  االأل��م  بّحة  ا�ستعمال  اأ���س��اءت 
واأ�سمال  وغ��رف  واأ���س��رة  وح��ّري��ة  فكاهة  ُمفزعة.  خفيفة  �سارعّية 
كات وم�سانع  متطايرة. روائح ون�ساء وبيوت وبارات واأ�سوات محرِّ

م�سطربة ينعك�س دخانها غيمًا مليئًا بال�سحم.
عت  �سمَّ عظمه.  عن  بوكو�سكي  ت�سارلز  لحم  هوليود  ك�سطت  لقد 
ي��وؤدي  ال��ذي  الممّثل  وب��دا  كتابته،  تحويها  التي  الهائلة  الرجفات 
�سخ�سيته اأبلَه ال ي�ستطيع اأن ياأخذ منه �سوى طريقته في التدخين، 
لكن على �سيء من العته، وكاأن الذي يتحّرك دمية مربوطة بخيط 

ال�سيناريو ال الن�س االأ�سلي وال حياة كاتبه!
العام 1994 مات ت�سارلز الذي كان يع�سق الن�ساء و�سرب البيرة... 

االأيقونة الغاربة... وواحد من األمع �سعاليك اأميركا.

هجاء �أميركا

ة، لكنه العجز عن و�سف تلك االنفعاالت الغام�سة  لم اأَنِو هجاء القارَّ
بلدًا  منها  تجعل  التي  التجاورات  فهم  اأح���اول  واأن��ا  تنتابني  التي 
اأح�سائها  في  حملت  الق�سوة  ه��ذه  بكل  ق��ارة  الهلع.  ح��ّد  متناق�سًا 

اإميلي ديكن�سون ووالت ويتمان وتوني موري�سون واإدغار اآلن بو 
وفولكنر وهمنغواي ومارك توين لم ت�ستطع اأن تتاأّثر برّقة هوؤالء. كل 
االكت�سافات الهائلة ت�سير عك�س الزمن بغية ال�سيطرة عليه. مهّمتها 
وح�سب،  الجامعات  دكاترة  ُيديره  منزلّي  تدبير  اإل��ى  الفن  تحويل 
وجعله بمثابة اأداة بيد الماكينة الخرافية وهي تم�سك بخناق ال�سعر 
والمو�سيقى وال�سينما والر�سم. وفي الوقت ذاته �ست�سبح االأفكار 
والق�سائد رهن االأكاديميات كي ال يلتب�س تو�سيف الفن. ليبيرالية 
اأميركا  ال ترتكز على التاريخ، وما هو اأكثر جنونًا ومع كل الخراب 

الذي األحقته �سيقف ال�ساعر عاريًا وبمعدة خاوية وال اأمل ب�سفائه.
من هنا كان �سحك ت�سارلز بوكوف�سكي وعبثه وحّبه للن�ساء اأ�سلوَب  
حياة. كان يكتب حتى وهو نائم، في الحّمام وال�سرير، اأو في طريقه 
اإلى البار. مخّيلة �ساخرة و�سوت مرتعد. منفيٌّ كبير داخل لغته. 
ال  النحو  ه��ذا  على  و���س��وارع وحانات وحياة محّطمة.  كتٌب  وطنه 
اإمبراطورية  بين  مكرًا  االأ�سّد  المقارنة  �سروب  من  الفرار  يمكن 
ُم�سبقة ال�سنع وبين �ساعر طوباوي اأكثر ما يعنيه تلك االكت�سافات 
ي جّنة كري�ستوف كولومب�س. جّنة اإله  والجرائم ال�سغيرة التي ُتعرِّ

الحرب عديم العاطفة والخيال.

اأكرم قطريب

ب�رتريه

اإلى بوكوف�سكي
د وجريح على �سواطىء االأطلنطي اإله اأميركا ممدَّ

وفي مكان اآخر َمن يموت ب�سببه

اإله الكاميرا وراأ�س المال
بالخرافة وكالب الحرا�سة والعد�سات

وزواري���ب  المعامل  اإل��ى  الذاهبين  طريق  يحمي 
المناجم

و�سكك الحديد كي ينقذوا الربَّ المفل�س

اإله الكاميرا الممدد على ال�سرير
الذي لوهلة �سيتبعه قاطعو الحجارة

في وديان اإيريزونا

وهم يحاولون لم�س ج�سده
يها الدم كاأي اإ�سكندر عائد من الحرب ب�ساق ُيغطِّ

عًا و�ساعريًا الذي لوهلة �سيبدو مروِّ
وهو يهرم

مر�ساًل جنوده اإلى الخليج

اإله النابالم واأمير الهامبرغر
ه في �سوارع ال�سرق يتنزَّ

وهو ي�سع قلبه على يده

اإله ي�ستمتع بحالوة الطق�س كلِّها
اأ�ساع  التي  البيوت  ف��وق  الثقيلة  العربات  يجرُّ 

ها الله �سرَّ
والجماهير تت�سلَّى بال�سعادة واأخبار البور�سة

كما هو 
وب�سكويت  انيات  وبطَّ اأ�سلحة  تر�سانة  كتفه  على 

�س بال�سوكوالته مغمَّ
الأطفال ي�سبهون اأبناء اأبي واأخوة لي من اأم ثانية

اإله اأميركا �سيخ قبيلة 
ُي�سلح حال الطوائف والع�سائر

وعينه على اآ�سيا وبحر قزوين
في  درو����س���ًا  ُيعطيك  وه���و  ال�����س��ّر  ل��ك  يك�سف  ال 

المو�سيقى كل يوم �سبت

بينما التلفزيون �سحراء واآبار محترقة واأرا�سٍ ال 
تهبُّ عليها ريٌح

رة من الليل عين الليزر ال تنام حتى �ساعة متاأخِّ
 م�سترخية على ال�سهوب

واالإله القا�سي ُيملي و�ساياه بين اأردان الطبيعة
بينما الملوك نبذوا البالد وراء ظهورهم

وا�ستروا بها مديح ال�سعراء

د وجريح على �سواطىء االأطلنطي اإله اأميركا ممدَّ
وفي مكان اآخر َمن يموت ب�سببه

�أ. ق

د على �ل�صرير �إله �أميركا �لممدَّ
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على �أعلى �ل�صجرة
كان ما �أريد

م��ن ح�سن ظ��ّن��ي، ق�����راأُت ك��ث��ي��رًا من 
الكتب:

كنت اأعلم اأني اأُمتَحن.

علمُت اأن �سيئًا ما لن ينجح -
اأال اأ�سعد اإلى ذاك العلّو، اأال اأُ�سِقَط

الفاكهة، فاإحدى ثالٍث يكون:
رت، اإّما الفاكهة غير ما ت�سوَّ

رت لكنها ال ُت�سبع. واإّما ما ت�سوَّ
واإّما اأعطبها ال�سقوُط

بك اإلى االأبد. م ُتعذِّ وكال�سيء المه�سَّ

تحت  وق��ف��ت  ال��ف��اك��ه��ة.  تغلبني  اأن  رف�����س��ُت  لكن 
ال�سجرة منتظرًا اأن ي�سعفني عقلي.
وقفت طوياًل برغم اعتفان الفاكهة.

اأق���ف م�سافٌر  ب��ي حيث  م��رَّ  ع���ّدة،  وب��ع��د �سنوات 
حّياني بحرارة

ي اأٌخ اأخاه. �ساألُت: لَم، لَم اأبدو حميمًة له، كما ُيحيِّ
ومن قبُل لم اأََره.

فقال: »الأني مثلك،
لهذا اأعرفك. عاملُت كل التجربة كمحاولة روحانية 

اأو عقالنية
قي الأ�ستعر�س اأو اأُثبت تفوُّ
على َمن �سبقوني. اخترت

حياة الفر�سّيات؛ وحفظني الحنين.
حقيقًة، كان الحنين اأكثر ما احتجُت، ويبدو

قَت اأنت بالركود اأن ما حقَّ
ل، في الرحيل«. هو ما وجدُت اأنا في التبدُّ

�لنجيل
�سيء ما

ياأتي اإلى هذا العالم

ينادي: فو�سى، فو�سى...

اإن كنتم ُتبغ�سونني
اإلى هذا الحّد

ال تكترثوا
بت�سميتي: اأتحتاجون

ة اأخرى اإلى م�سبَّ
في لغتكم، اأ�سلوب

اآخر لتلوموا
قبيلًة واحدة على كّل �سيء...

كالنا يعرُف،
اإن عبدَت

رّب�ًا واحدًا، ال تحتاج
اإال اإلى عدوٍّ واحد...

اأنا ل�سُت العدو.
د كمين لتجاُهِل اأنا مجرَّ

ما ترونه يحدث
هنا في هذا ال�سرير،

نموذٌج �سغير
للف�سل. اإحدى اأزهاركم الثمينة

تموت هنا كّل يوم
وال راحة لكم

حتى تهاجموا ال�سبب، اأي
ما تبّقى، ما

هو اأقوى واأثبت
من عواطفكم ال�سخ�سية...

ال اأحتاج مديحكم
كي اأنجو. اأنا هنا قبلكم، قبل

اأن زرعتم الحديقة.
و�ساأبقى هنا حين ال يبقى اإال ال�سم�س
والقمر، والبحر، والحقل الو�سيع...

و�ساأكون الحقَل.

�لب�صتان
كان العمُر مع�سلتنا، اأمنيًة للتباطوؤ.

اأن نكون بال حاجة، ولو حّتى اإلى الم�ساهمة.
فقط نتمّنى التباطوؤ: اأن نكون، نكون هنا.

ث. اأن نحملق في االأ�سياء، بال ت�سبُّ
ُنقلِّب اأنظارنا، وال ن�ستري �سيئًا.

لكن تكاَثرنا؛ ا�ستنَفدنا الوقَت. زاحمنا
اأبناءنا واأبناء اأ�سحابنا. �سرنا �سررًا

ولم نق�سد اأيَّ �سوء.

ووا�سلنا التدبير! ُن�سلح االأ�سياء اإذ تنك�سر.
ُر، ن�سافر، ون�سنُع الحدائق. ُل، ُنطوِّ ُنعدِّ

وب�سالبٍة وا�سلنا غر�س االأ�سجار واالأزهار.

لم ن�ساأل من الدنيا اإال القليل. اأدركنا
فظاظة الن�سيحة. راجعنا اأنف�سنا:

كنا على �سواب، �سامتين. لكن
لم نقدر على ال�سفاء من الرغبة، ال لي�س تمامًا.

اأيادينا المنقب�سة تفوح بها.

كيف ا�ستطعنا هذا ال�سرر، جال�سين م�ساهدين،
نتم�ّسى في ال�سحو، في المتنّزه، في الحديقة،

اأو على المقاعد اأمام المكتبة العامة
ُنطعم الَحَمام من اأكيا�ٍس ورقّية.

كّنا على �سواب، لكن الحقتنا الرغبة.
ة عظيمة، كاإله. وجرحنا كقوَّ

لت �سغارنا؛ فتحوَّ
قلوبهم بردًا. �ساألنا

من الدنيا القليل، اأ�سياء �سغيرة بدت لنا
اأخ��رى الورود  ث��روًة عظيمة. كاأن ن�ستن�سق مّرة 

المبكرة
في الب�ستان: �ساألنا

ِع �سيئًا. ولكن َذُبَل �سغارنا. القليل، ولم ندَّ

ك��اأن  الب�ستان:  ف��ي  ح��ج��ارًا  ي�سيرون  اأن��ه��م  اأو 
وجودنا

الم�ستمّر، �سوؤالنا القليل كّل هذي ال�سنين، كان 
يعني

اأننا لم نكّف عن ال�سوؤال؟

ترجمة: فادي ج�دة

ترجمات

لويز غلليك، ر�سم: �سايل الكفيري.

ل  ال ناأتي بجديد في كالمنا على اأن عروة بن الورد مثَّ
معنى  لت  بدَّ و�سعاليكه،  هو  بدائية،  ا�ستراكية  حالة 
»ال�سعلوك« من البائ�س الجائع، اإلى المتمّرد الثائر، بل 
والكريم اأي�سًا. لكن ميزًة في �سعر عروة »�سّيد الفقراء وال�سعاليك« 
ت�ستحّق الوقوف عندها، اأال وهي: مديح المال والغنى، حتى ليظن 
المرء اأنه قد اأ�سفَّ في ذلك. فلم يمتدح الغنى �ساعٌر كما فعل عروة 
بن الورد، كما لم يذّم الفقَر �ساعٌر كما فعل هو. حتى حاتم الطائي 
الذي ُو�سف باأنه اأكرم العرب، لم يبلغ �سيئًا مما بلغه عروة في هذا 
اأذهاننا مقولة  اإل��ى  تتبادر  اأن  بّد من  ِذْك��ر حاتم ال  المجال. وعلى 
�سهيرة لعبد الملك بن مروان: »من زعم اأن حاتمًا اأ�سمح النا�س، فقد 
ظلم عروة«. فهذا الخليفة كان من اأ�سّد المعجبين ب�سّيد ال�سعاليك 

ني اأن اأحدًا من العرب  اإلى درجة اأنه قال: »ما ي�سرُّ
مّمن ولدني لم يلدني، اإال عروة بن الورد لقوله: اإني 
اإنائك  اإنائي �سركٌة/ واأنت امروؤٌ عافي  امروؤٌ عافي 

واحُد«.
ورّبما يكون َكَرم عروة وحّبه لل�سخاء هما من جعاله 
اأنه  فالمعروف  والبخالء،  لالأغنياء  نّهابًا  �سعلوكًا 
كان �سّيدًا في قومه قبل اأن يت�سعلك. وكما نعرف 
���س��ّدة، فتركوا  النا�س  اأ���س��اب  اإذا ما  ك��ان ع��روة، 
المري�َس والم�سّن في دارهم، يجمع اأ�سباه هوؤالء 
الم�ست�سعفين من ع�سيرته، ويكُنُف عليهم الُكُنف 
ويك�سوهم، ومن قوي منهم اإما مري�ٌس فيبراأ من 
ُمغيرًا  به  مر�سه، واإما �سعيف تثوب قّوته، خرج 
جاعاًل الأ�سحابه المتخلِّفين في ذلك ن�سيبًا؛ حتى 
اأنه كان ُيوؤثرهم على نف�سه. مع اأن كثيرًا منهم كان 
لذلك  ومعروفه،  لعروة  يتنّكر  ويغنى  يتمّول  حين 
تراه يقول: »اأال اأن اأ�سحاب الكنيف وجدُتهم/ كما 

النا�س لّما اأخ�سبوا وتمّولوا«.
وبالعودة اإلى مو�سوعنا، نجد ق�سائد عديدة لدى 
ومذّمة  الغنى  مديح  اإط���ار  ف��ي  ت��دور  ال�ساعر  ه��ذا 
مطلعها:  يقول  التي  تلك  اأ�سهرها  ورّب��م��ا  الفقر، 
»دعيني للغنى اأ�سعى، فاإني/ راأيُت النا�س �سّرهُم 
حليلُتُه،  وت��زدري��ه/   ، ��ديُّ ال��نَّ وُيق�سيه   ... الفقيُر/ 

وينهُره ال�سغيُر«.
ماُله  له  ي�سفع  ال��ذي  الغنّي  ح��ال  و�سف  يتابع  ثم 
ج��الٌل،/  ول��ه  الغنى،  ذو  »وُيلفى  ذنوبه:  في  حتى 

،/ ولكن للغنى ربٌّ  يكاد فوؤاُد �ساحبه يطيُر/ قليٌل ذنبه، والذنُب جمٌّ
غفوُر«.

ال��م��وت والفقر،  بين  اإل��ى ح��دود االختيار  ب��ه  االأم���ر و�سل  اإن  ب��ل 
الله،  ب��الد  في  ْر  »ف�سِ اأخ���رى:  ق�سيدة  في  يقوله  ما  اإل��ى  فلن�ستمع 

والتم�س الغنى،/ تع�ْس ذا ي�ساٍر، اأو تموَت فُتعذرا«.
ر عروة بفجاجة اأكبر عن فوائد المال بالقول:  وفي ق�سيدة اأخرى ُيعبِّ

وُح«. ٌة وُف�سُ »المال فيه مهابٌة وَتجلٌَّة،/ والفقر فيه مذلَّ
وفي غيرها اأكثر ذيوعًا ب�سبب بيتها ال�سهير )»و�سائلٍة: اأين الرحيل؟ 
و�سائٍل/ ومن ي�ساأل ال�سعلوك: اأين مذاهُبْه«(، يقول: »فَللموُت خيٌر 

للفتى من حياتِه/ فقيرًا، ومن مولًى تدبُّ عقارُبْه«.
وبالطبع، الباعث االأول لهذا »الُهيام« بالغنى والمال هو كما يكّرر 

ا�ستعمال  بًا  متجنِّ والمحتاجين،  البائ�سين  م�ساعدة  دائمًا:  ع��روة 
الطائي مثاًل(،  العك�س من حاتم  اتها )على  مفردة »الكرم« وم�ستقَّ
ال بل اإنه يلوم زوجته اإذا ما اعتبرت اإطعام الفقراء كرمًا: »اأفي ناٍب 
ذهبْت  �سمنٍة  وف�سلِة  ُم�سيُت/  ُطُنٌب  بِطنابنا  له  فقيرًا،/  منحناها 

اإليه،/ واأكثُر حّقه ما ال يفوُت«.
اإذًا، ال يكتفي عروة برف�سه اعتبار اإطعام الفقراء كرمًا، بل اإنه يذهب 
اإلى اأبعد من ذلك، ُمعتبرًا اأن ما ي�ستحّقه الفقير هو اأكثر من ذلك، 

وم�ستعماًل تعبيرًا �سديد الخ�سو�سية: »واأكثر حّقه ما ال يفوُت«!
اإل���ى النجدة  ق ع���روة ب��ن ال����ورد  ل��ت��ح��رُّ وم���ن خ���الل ه���ذا الم�سهد 
اأ�سباب »حقده«  اأن نفهم  والم�ساعدة، وحتى البذخ فيهما، يمكننا 
على الفقر والَعَوز. ولذلك كان ي�ست�سرخ قومه دائمًا: »اأقيموا بني 
لبنى �سدور ركابكم،/ فكّل منايا النف�س خيٌر من 

الهزِل«.
والهزل هنا هو الجوع، الذي هو اأ�سّد �سور الفقر 
يعّزز من خ�سو�سية حركة  وه��ذا  وبوؤ�سًا.  م��رارًة 
�سحراوية  بيئة  في  نوعها  من  الفريدة  ال�سعاليك 
�سحيحة ومتقلِّبة. لذلك يمكننا النظر اإلى مديح عروة 
بن الورد للغنى والمال، خارج ال�سياق ال�سخ�سي، 
على اأنه مديح لروؤيا اجتماعية يت�ساوى فيها النا�س 
والمري�س  وال�سعيف  للعاجز  فيكون  ويتكافلون، 
م��ا للقوي وال��ق��ادر وال��غ��ن��ي. لقد م��ّث��ل ع���روة قيمًا 
اجتماعية محلوٌم بها، تدعو اإلى الم�ساواة والتكافل 
والتعا�سد، واإن كان لم يجد طريقًا اإلى ذلك �سوى 
طالما  ولذلك  الطرق.  وقطع  والنهب  الثورة  طريق 
وْل��ٌد  لعروة  ك��ان  »ل��و  اأب��ي �سفيان:  بن  د معاوية  ردَّ

الأحببُت اأن اأتزّوج اإليهم«.
ولكن هل �سحيح اأنه لم يكن لعروة ِوْلد؟ هل �سحيح 
الفكرة  بَن�َسب  معه  تتوا�سل  �ساللة  له  تعد  لم  اأن��ه 
االأولى للم�ساواة والحّرية؟ اإذًا ما ن�سّمي كل هوؤالء 
المتمّردين من �سعراء وثّوار اأتوا من بعده حاملين 
م��واءم��ًة  واأك��ث��ر  ج��دي��دة  ب�سيغ  واإن  نف�سه  الحلم 
لع�سرها؟ ماذا ن�سّمي كل تلك الحركات التحّررية 
االجتماعية التي ع�سفت بمفا�سل التاريخ الحديث، 
ولّما تزل؟ األي�س هوؤالء بالفعل »اأوالد« هذا ال�ساعر 
الذي كان يخاطب ِقْدر الطبخ ال�سوداء مكنّيًا اإّياها 

ب�»يا اأّم بي�ساء«؟!

ماهر �شرف الدين

ب�رتريه

وجهها يبدو 
بال عيوب

اأنوثتها �سادمة »كما الكهرباء«
جواربها... ثوبها الق�سير

ينيات فتيات ال�ستِّ
ر جميالت فوق الت�سوُّ

اإّنها تنظر من خالل الكاميرا
اإلى الكون الممتّد اأمامها واإلى البعيد

م�سحورة و�ساحرة
في الوقت الذي كانت فيه االأحالم بالحّرية 

فتّية،
وثروات اأوغندة 

حاّرة، ولها �سوت كاالأزيز.
اأّمي في ال�سبعينّيات

مًا مع اأن ب�سرتها اأكثر تجهُّ
ما زالت بال عيوب.

ت بلطف على �سبابها. ال�سنون ال�سعبة مرَّ
ج�سدها ملفوف بثوب طويل من النايلون

حتى الكاحَلين،
وباأكمام طويلة حتى الر�سَغين.

عة بحزن وقفتها ُمقنَّ
وثوبها طويل...

لي�س الأنها اأرملة،
اإنها تبدو �ساحرة واأنيقة
فقط تاأييدًا لفكرة الثوب.

اأّمي في الت�سعينّيات
�سعرها ق�سير... اأنيق،

وُمغٍر ب�سفائره المعقودة 
اإنها ترتدي البو�سوتي)*(

اإذًا هي في الديار 
مع اأن ال�سالم لي�س اأكيدًا.
ُن�سجها كامراأة... كوطن

هو اعتراف ممهور بالم�سائب التي مّرت.
ه����ا ه����ي ج���ال�������س���ة ت���ع���دُّ خ�������س���ارات���ه���ا... 

مكا�سبها،
ويدها ممدودة اإلى الم�ستقبل.

)*( لبا�س المراأة في اأوغندة.

�صوز�ن كيغولي
ترجمة: لينا �صّدود
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لوغو »اتحاد الكّتاب العرب«، وفي ال�سفحة المقابلة لوغوات 
المجالت التي ُي�سدرها هذا االتحاد.

اإلى  العرب«  الكّتاب  »اتحاد  عن  حديث  اأي  �سُيف�سي 
ا�ستر�سال مزعج وعقوق م�سبوه. فاالأحاديث المتداولة 
نافلة،  م�سجرة  بديهيات  اأنها  يخفى  ال  ا�ستياءات  عنه 
كثيرين  م��ب��االة  ال  اأو  كثيرين  نقمة  بها  الجهر  �سُيثير  ذل��ك  وم��ع 
�سواهم، فالطريقة الُمثلى في التعاطي هي عدم اأخذ كل ما يجري 
على محمل الجد. لي���س االتح����اد ح�����رًا وال بريئًا وال م�ستقاًل، فهو 
ُتبيح وُتعرقل وتحظر، وهو  »اأخالقية«  الجميع موؤ�س�سة  يعلم  كما 
�سة في ت�سييرها  كذلك منظمة حكومية �سعبية ورقابية حزبية، ُم�سيَّ
فالن�سو�س  العجيبة،  وت�سويباتهم  الرقباء  لغمو�س  وان�سياعها 
دات الرقيب  التي قد تنتظر اإذن الطباعة اأ�سهرًا لي�ست �سوى م�سوَّ
وت�سليته ُيهملها اأو يمنع ن�سرها اعتباطًا، وقد ي�ستلم الكاتب الزرّي 
باأختام  عًا  مر�سَّ مخطوطه  غ��الَف  االأم��زج��ة  تلك  برحمة  المحكوم 
الرف�س، بينما المحتويات مفقودة في فو�سى الخزائن. ال تح�سى 
طرائف االأخطاء هذه، فما اأ�سدَّ غرابة الممنوعات وتقلُّبات اأحكامها. 
الحّل ب�سيط: فليلجاأ النا�سرون اإلى التمويه بالن�سر في بيروت، اأو 
فليتعلَّموا كالبهلوانات كيف ي�سيرون على الحبال، ولُيجلُّوا الُمُثل 

وليراعوا اأ�سول الن�سر وف�سائل قيمه.
لهذه الموؤ�س�سة الخدمية بارانويا بيروقراطيتها واأهدافها وغمو�سها 
الخا�س، وبالطبع م�ساحناتها و�سفا�سفها وانتقاماتها وف�سائحها 
االأطياف  تمثيل  طبعًا  وعليها  �سناديقها،  واختال�سات  ال�سغيرة 

الوطنية كّلها، ومنهم المغتربون في اأ�سقاع االأر�س.
ولها، اأ�سوة بالمنظمات ال�سعبية والتعبوية االأخرى، مكتب تنفيذي 
ومر�ّسحون  ال��ت��رات��ب  هرمّية  ومجال�س  المحافظات  ف��ي  وف���روع 
�سروريون في »انتخابات ا�ستئنا�س« تتكلَّل بالتزكية ولجان قراءة 
د لها الكتبة اأو الهواة ر�سومًا مالية كي تقراأ مخطوطاتهم )بغ�س  ُي�سدِّ
الطرف عن الموافقة اأو عدمها(، ولها كذلك ُم�سلَّمات ال يجوز الم�سا�س 
ه وُت�سنِّف  ن وُت�سوِّ ب وُتحا�سب وُتخوِّ بها؛ لها اأن ُتحارب وتتع�سَّ
ومنت�سبيها  موظفيها  بحق  ت�ستخدم  اأن  لها  ت�ساء،  بمن  وت�ستبه 
التنكيَل الكالمي و�سلطة الطرد والتاأديب والمعاقبة معنويًا وماديًا، 
، اأواًل واأخيرًا، في م�سلحة الثقافة العامة!  الأن هذه االنتهاكات ت�سبُّ
ويبقى للمخالفين حقُّ التظلُّم واال�سترحام. منذ �سنين، ُف�سل هاني 
ين على ذاك  ر المكتب التنفيذي الُمحتجِّ الراهب واأدوني�س، ولم يوفِّ
الله  �سعد  اأولئك  بين  وك��ان  ذاتها،  التطبيع  بتهمة  فُطردوا  القرار 
�سين عام 1969، اإلى جانب  ونو�س وحنا مينة، واالأخير اأحد الموؤ�سِّ
�سدقي اإ�سماعيل وعدنان بغجاتي واآخرين )كانت ثمة نواة �سالفة 
اب ال�سوريين«، ُحلَّت اإبان الوحدة بين �سوريا  ا�سمها »رابطة الكتَّ

هنا  وم�سر العام 1958(. والحق اأن نظير هذه الحوادث هو ما ُينبِّ
اإلى وجود االتحاد القانع بن�سياننا له.

و�سط هذا الترّدي المعيب، ت�ستفحل الثرثرة عن الم�ستقبل. يحر�س 
لتدهور  مواكبته  في  المدر�سية  المناهج  �س  يكرِّ رّبما  اأو  االتحاد 
خًا جزالة البالغة القديمة و�سمود اإن�سائها، باإ�سراره  التعليم، ُمر�سِّ
على المجابهة بالكلمات والت�سّدي لالإباحيات والدفاع عن العقيدة، 
اإلى جانب الوفاء للقيم التي ينبغي �سونها من االندثار واالرتقاء بها 
رًا. يعلم الله اإلى اأين، فتلك ف�سائل ال غنى عنها واإن كانت رياء متنكِّ

اأي�سًا،  دهم  وُيهدِّ اَب  الكتَّ االتحاُد  يقلق  قد  االأ�سباب  تلك  ولجميع 
ولن يعدم مدافعًا ينبري للذود عنه بزجِّ االأقالم وتجيي�سها في هذه 
ح للد�سائ�س، �سدَّ »جائزة نجيب محفوظ« اأو  المعركة اأو تلك ويتنطَّ
اإل��خ. هذا در�س في الخوف وجزء من ت�سريح  عمالة بورخي�س... 
كيف  ي��دري  ال  ذنبًا  اقترف  اإذا  الكاتب  �سيحتمي  فبمن  البوؤ�س. 
ر اأو يتوب اأو يعتذر عنه؟ وهل �ستعرف يداه، اإثر هذا ال�سقاء  �سُيكفِّ

المحبط، مزاولة مهنة اأخرى؟
كثٌر ممن يتحا�سون االتحاد، ممن ُيعتبرون فو�سويين مارقين اأو 
جبناء الأن ال�سعلكة الناق�سة مكروهة كالمزاح، يتحّدثون دائمًا عّما 
هو اأدهى، قائلين اإن لالتحاد اأدواره في تكريم الموتى المغمورين 
اأحذق مما  واإذالل االأحياء، على يد دخالء ومنتفعين متنّفذين هم 
نت�سّور، ال يعلم اأحد بال�سبط كيف تغلغلوا: مهيمنون يتقا�سمون 
والمح�سوبيات،  ال��و���س��اط��ات  ل��غ��ة  ي��ج��ي��دون  وال��غ��ن��ائ��م،   ال��ع��ط��اي��ا 
واإط��الق  المنا�سب  م  بت�سنُّ والتلّذذ  الو�سايات  بفر�س  مون  ويتنعَّ
ى: اأّمية،  االأوامر واتخاذ االإجراءات االحترازية. تطاولهم نعوٌت �ستَّ
اإلخ، لكنها لن  اأدلجة...  و�سولية، انتهازية، تخلُّف، زيف، تكلُّف، 

ُتزحزحهم عن كرا�سيهم.
ي�سبه هذا االتحاد موؤ�س�سة متداعية في قرية نائية، تعاني اأزمة اأو 
مر�سًا مزمنًا في نقاهة ال تنتهي، لقد اكتهلت اأو �ساخت وما من اأحد 
يعرف كيف �ستتعافى، ولكنها ال تزال تزهو بدعيِّ ماآثرها وتتباهى 
م على  د التندُّ بما اأنجزته في �سالف اأيامها الذهبية. اإلى متى �سيتردَّ
ي الُمعدي كالتثاوؤب والتعا�سة، هذا  ما اآلت اإليه االأحوال، هذا الت�سكِّ
واأدوني�س  تامر  باأقالم زكريا  ازده��رت مرافقه  ر على زمن  التح�سُّ

ومحمد عمران اأيام اإدارتهم منابَر ثقافية مختلفة؟
االتحاد الذي احت�سن اأبناءه �سُيعيلهم في ك�سب العي�س وتخفيف 
معا�ساتهم  ت��ف��اه��ة  �سيكفل  اآم���ن���ة،  ���س��ي��خ��وخ��ٍة  وت��اأم��ي��ن  »���س��ظ��ف��ه« 
اإذا  ى من كرامتهم، هذا  التقاعدية ليحفظ بذلك احترامهم وما تبقَّ
كان ن�سج الكاتب قد اكتمل ولم ينا�سبه العداء اأحٌد اأو ي�سمر له 

حقدًا، فا�ستوفى ال�سروط ليفوز بالع�سوية بعد طباعة كتاَبين على 
ال�سجّل  خال�سة  واإح�سار  �سفحة   100 منهما  كل  يتجاوز  االأق��ل 
االنت�ساب  ه��ذا  يعد  لم  محكوم«.  »غير  وثيقة  في  قًة  ُم�سدَّ العدلي 
»الديموقراطي« ال�سهل المنال امتيازًا اأو حقًا ت�ستوجبه الموهبة. 
ل كتبهم في  �سيظفر المحظوظون باال�ستثناءات والتعجيل، وتتجوَّ
الأن  مح�سودون  اإنهم  والعربية.  المحّلية  الر�سمية  الكتب  معار�س 
المماطلة عادة ماألوفة، ولكن، رغم كل االإرجاءات والبطء والعثرات، 
�ساأن  االهتمام،  اأوه��ى  ُيولونه  ال  ارتجااًل  االتحاد  اإ���س��دارات  تبدو 
كتاب  على  يميل  خ�سراء  �سنبلة  ن�سفه  ي��راع  المدر�سي:  �سعاره 

ُمقفل.
�س مطبوعات االتحاد كودائع من�سّية ُتباع الحقًا باأثمان بخ�سة   تتكدَّ
ي التكاليف. الكثير من المداد الم�سفوح ُيوا�سيه الغبار على  ال ُتغطِّ
النفط واالت�ساالت، مطمورًا  بين مكاتب �سركات  الفروع،  اأرفف 
واأب���واق  العجالت  هدير  من  يرتجف  الم�ستودعات  �سراديب  في 
ال�سّيارات على اأوتو�ستراد )المّزة( ال يهداأ ليل نهار؛ كتب م�سكينة 
مجهولة تختنق مثل اأ�سحابها في َعَتَمات التهمي�س لن ي�سمع بها اإال 
بون محفوفًة بتهّكماتهم، األوان اأغلفتها تن�سل واأوراقها تتقّفع  المقرَّ

على ك�سك الر�سيف الم�سم�س في زاوية المتحف الوطني.
واالأع�ساء  النهاية،  في  ُت�سرف  والترجمة  التاأليف  مكافاآت  ولكن 
المحظوظون يتقا�سمون منح االأ�سفار اإلى م�سر وال�سين والهند، 
وي�سّجلون اأ�سماءهم في قوائم المنتظرين للح�سول على �سّقة من 
�سقق الم�ساريع ال�سكنية في ال�سواحي، ويطمعون حالمين بت�سديد 
اعتّلت  اأو  اأكبادهم  اأو  كالهم  ف�سلت  اإذا  الطّبية  المعالجة  تكاليف 
النظر في  اإع��ادة  لم تتم  اإذا ما  اأي�سًا(، هذا  ر م�سر  قلوبهم )لنتذكَّ
النفقات  وتقلي�س  الموزانة  وتعديل  واالأول��وي��ات  الداخلي  النظام 
والتقنين، ب�سبب المحروقات اأو اأعطال مركبات المبيت اأو الوفود 

والمنا�سبات وفواتير الماآدب والوالئم. 
ي الرعايا: اإذا تبّرع المح�سنون  بالطبع تبقى ثمة اآمال اأخرى ُتعزِّ
يحيى  المهند�س  )اأن�����س��اأه��ا  ال��م��زرع��ة«  ك���»ج��ائ��زة  ج��ائ��زة  بتمويل 
والتّجار  المقاولون  وا�ستكتب  ال�سويداء(،  مدينة  في  الق�سماني 
فارغة جيوبًا  م��الأت روؤو���ٌس  اإذا  لتدبيج خطبهم، وال �سير  اأقالمًا 

فارغة.
يتابع  َمن  بالتاأكيد  هناك  اأحيانًا.  بالبالهات  االكتظاظ  هذا  فا�سٌح 
ة رغم كل  اإ�سدارات االتحاد ودورياته الزهيدة االأ�سعار، الم�ستمرَّ
منهم  لكلٍّ  اأع�سائه؛  على  تقريبًا  مجانًا حكر  )اقتناوؤها  االإخفاقات 
حرية االختيار: االأ�سبوع االأدبي، الموقف االأدبي، االآداب العالمية 

ج�الن حاجي

�شجال

العربي(، وهناك من  التراث  ال�سيا�سي،  الفكر  االأجنبية �سابقًا،   -
يواظب على الن�سر فيها متغا�سيًا عن »فداحة« الذوق في ت�سميم 
االأغلفة ورداءة الطباعة واأخطائها، وقد يتخّلى طواعية عن م�ساحة 
مخ�س�سة له ُكرمى لدروي�ٍس ي�ستجدي مكافاأتها اأكثر منه، م�ستعجاًل 
�سرف النقود لقاء كلماته الحذرة المح�سوبة عددًا و�سياغة. الكتابة 
هكذا اأق�سر الطرق اإلى االإح�سا�س المكتوم بالف�سل ثم تاأتي الفظاظة 

ر الموؤلف حقَّ قدره. الأن اأحدًا ال ُيقدِّ
د  تتج�سَّ مخجلة  ن�ساطات  اإماتة(  )اأو  اإحياء  عن  االتحاد  يتوّقف  ال 
في اأم�سيات وندوات موح�سة: القاعات الرمادية فظيعة في تماثلها، 
فون في ال�سّر.  الح�سور قّلة وهم اأ�سدقاء مجاملون وُمحَرجون متاأفِّ
اأو  قلم رديء  ُمخزية مثل  اإثرها مكافاأة �سحيحة  ال�سيف  ينال  ثم 

رة ف��ي حلب.  ب��دل��ة ري��ا���س��ة ُم�����زوَّ
المعوزون تحلُّ عليهم ال�سدقات، 
والمدراء يجزلون العطايا حقًا في 
بمكافاآت  ويجودون  م�سابقاتهم، 
��دون  ال��م��ح��ت��اج��ي��ن ال���ذي���ن ي��ت��ك��بَّ
�سيوفًا  لينزلوا  ال�سفر«  »وع��ث��اء 
رين بغبار الطريق عند �سديق  معفَّ
في مدينة نائية، ثم يمنحهم مدير 
ال��م��رك��ز ال��ث��ق��اف��ي ف���ي ال�����س��ب��اح 
التالي مغلفًا يحتوي مبلغًا �سغيرًا 

اقُتطعت منه �سريبة الدخل.
لة  المترهِّ الرتابة  ه��ذه  قلب  وف��ي 
والموؤ�سية، حيث التملُّق ال�سفيق 
م��ف��ه��وم وال��ع��ج��رف��ة ت��ه��زاأ ب��م��ن ال 
ي�سبهها والمهلِّلون كثر، ال بّد من 
اأن ينفجر من حين اإلى اآخر جنون 
تجاه  وم�سينة  مبتذلة  حما�سة 
د االرتداد  اإحدى الق�سايا، ويتجدَّ
اإلى قوقعة ظنَّ الكثيرون اأنهم قد 
عن  ال��ح��دي��ث  �سيغدو  ف��ارق��وه��ا. 
�سمجة.  نكتة  والنزاهة  االنفتاح 
في  البراعة  المالأ  على  �ستتجّلى 
والتنا�سي  وال��ت��غ��ا���س��ي  ��م  ال��ت��ك��تُّ
��ف و���س��ي��وع ال��م��داه��ن��ات،  وال��ت��زلُّ
وك��ذل��ك ال��ن��ب��وغ ف��ي ال��و���س��اي��ات 
والنمائم واالفتراءات، ولن ين�سى 
اأحد مراعاة االأ�سول وا�ستر�ساء 
في  ن  والتفنُّ والمراوغة  الروؤ�ساء 

التكيُّف مع الم�ستجدات.

النظر عن  ب�سرف  واأخمده،  فاأوهنه  االتحاد  نال من  بطيء  ت�سّوه 
ورّبما  عر�سان،  عقلة  علي  طبعًا  واأ�سهرهم  المتعاقبين  روؤ�سائه 
يقت�سي اإ�سالحه - اإن بداأ، ويا لوعورة الم�سعى - ُبطاأً مماثاًل في 
�سخ ويت�سع الماأوى  التغيير، ع�سى اأن ينق�سع كل ذاك ال�سباب المتَّ
الذي ي�سيق بمنت�سبيه الكثر )ناهز عددهم األف ع�سو تقريبًا( فيدعو 
البعيدين اأو المن�سقين عنه )القّلة التي ال ت�ساطره الراأي، ولديها مثله 
ظاتها( اإلى جو من التفهم، ويتناول ما يتم التعبير عنه  حذرها وتحفُّ

خل�سة ومواربة اإلى االآن.

لغة �لال �أحد
يكتب  كيف  ال�سحافية؟  والمراجعات  الزوايا  هذه  كل  ُتكتب  لمن 

القهوة  وتناول  التدخين  في  االإ���س��راف  بعد  المتعبون،  ال�سهارى 
الم�سترك  المعجم  هذا  اخترع  من  والثرثرات؟  الكحول  وجرعات 
م  م عقٌل م�سمَّ المخ�س�س للغة م�ستركة هي لغة الالاأحد؟ كيف ُيعمِّ
كالفينو  ق�سة  ر  لنتذكَّ االأ���س��ل��وب؟  و�سيخوخة  الفكرة  �سيخوخَة 
)الخروف االأ�سود( حيث كلُّ جاٍر ي�سرق ما بحوزة جاره، وكالهما 

را�سيان، الأن الجميع �سوا�سية في قرية الل�سو�س.
العاطلة  االأق��الم  احت�ساد  في  ركنًا  المتعب،  الغرُّ  اأيها  لنف�سك،  ِجْد 
عن العمل. انتهْز كل فر�سة ت�سنح لك. ع�ْس في الظلِّ عي�سًا هنيئًا 
واأنت ت�سمع اأم كلثوم اأو فيروز وتفتح �سفحتك على »في�س بوك«. ال 
تاأمل في �سطوع �سيتك، لن ت�سير محمد ح�سنين هيكل اأو روبرت 

في�سك.
اللقى  ك��اإح��دى  اقتنيته  ما  �س  تتفحَّ
اأن  قبل  مقالك  ن�سر  اإل���ى  ت��ه��رع  ث��م 
ي�سبقك مناف�س اآخر فتفوتك الفر�سة 
ال المياومين، اإذ ال جدوى من  كالعمَّ
الأن  غيرك  اإل��ي��ه  �سبقك  كتاب  ق���راءة 

النا�سر اأهداه ن�سخة مجانية.
الجريدة  القارىء  ترك  اإذا  تياأ�س  ال 
ف��ه��ذه  م��ق��ه��ى،  ط���اول���ة  ع��ل��ى  وراءه 
�سريبة فنون التوا�سل ُتلغى بالتقادم 
الن�سيان، وما تهرقه من  اأو يطويها 
اأ�سابعك  توؤلم  ونقرات  ي�سيل  ع��رٍق 
على لوحة المفاتيح لن يدوم اإال برهة 
ب  تجنَّ تتباطاأ،  ال  فح�سب.  ق��راءت��ه 
�س الرواية با�ستهالل  الوعورة ولخِّ
واقتب�س،  ق��ارْن  ب�سيَطين،  وخاتمة 
ثم �سع في المتن خال�سة االأحداث 
موا�سيع  م��ث��ل  ���س��واه��د،  وب�����س��ع��ة 
االإن�ساء تمامًا، لكي ت�ستقيم البرهنة 

ة ا�ستنتاجاتك. على �سحَّ
ل  تاأمَّ ي.  ال�����س��رِّ خ�سوعك  تهجر  ال 
ال��ك��ت��ب ال��ت��ي راج����ت واأ���س��ح��اب��ه��ا، 
وان��ت��ظ��ر ن��ه��اي��ة ال���ع���ام ح��ي��ن ي�سل 
�سوف  جلي�س«.  خير  اإل���ى  »دل��ي��ل��ك 
ة اأخرى عن ت�ساوؤل المقدرة  تقراأ مرَّ
وتال�سي  الو�سطى  للطبقة  ال�سرائية 
القراء، عدد الكتب المترجمة �سنويًا 
الدقائق  اإ�سرائيل،  اأو  اإ�سبانيا  في 
ال�ست التي ت�ستغرقها قراءة العربي 

خالل �سنة واحدة...

اأدي�����ب ح�����س��ن م��ح��م��د في  ردًا ع��ل��ى م��ق��ال 
العدد الفائت من »ال��غ��اوون«، وال��ذي قارن 
�ستراند،  لمارك  مترجَمين  كتاَبين  بين  فيه 
ال�سوري جوالن حاجي هذا  والمترجم  ال�ساعر  اأر�سل 

التو�سيح، نن�سر اأبرز ما فيه ب�سبب �سيق الم�ساحة.

ات عديدة،  »... ُترجم مارك �ستراند اإلى اللغة العربية مرَّ
وُن�سرت ق�سائده، ف�ساًل عن الكتاَبين المذكوَرين، في 
مجالت و�سحف واأنطولوجيات مختلفة. هناك ترجمات 
فوزي محيدلي في »ال�سفير الثقافي« عند فوز ال�ساعر 
بجائزة »بوليتزر« �سنة  1999، وح�سن حلمي في كتاب 
»ال�سعر االأميركي المعا�سر« )دار �سرقيات(، واأخيرًا ما 
نقله محمد عيد اإبراهيم في العدد نف�سه من »الغاوون«. 
لن نحذو حذو اأديب محمد كي نتوّقف هنا لتقييم هذه 
مقال  في  لي�س  ماآخذنا.  وت��ع��داد  وجودتها  الترجمات 
ى، وخال�سته حكم واحد:  اأديب محمد ما ُي�سيء اأو يتجنَّ
الرداءة الم�ستفحلة في ترجمات ال�سعر. ولكن ف�ساحته 
ف�ساحُة االأ�ستاذ في ذّم الركاكة وف�سح التبا�س المعنى 
م ريبته ب�سوؤال  وا�سطياد الفروقات، وتذيياًل لمقاله ُيعمِّ
معهود عن الترجمة وخيانة االأ�سول، فهو تنقيحّي غيور 
��ع��اظ  واالتِّ للعبرة  مثاًل  هنا  وي�سرب  العيوب،  د  يتر�سّ
وتعاليًا  مًا  تهكُّ نه  ُيبطِّ الحيطة،  وتوّخي  الحذر  ووج��وب 
باللغة  اإلمامه  مدى  اأع��رف  ال  ب.  تعجُّ باإ�سارات  ويزّينه 
االإنكليزية لتزويده باالأ�سول لي�ستكمل در�س الت�سريح 

ق في الجزالة و�سالمة  المقارن. ولوال نبرة المعّلم المدقِّ
لما  حفيظته...  تثير  ال��ت��ي  الجهل  وف��داح��ة  ال��ع��ب��ارات 
ا�ستوقفتني مالحظاته المتعلِّقة ب�سوية الترجمة ودّقتها، 
واأنا على كل حال اأ�ساطره اإياها، واأوافقه في غمو�س 
الترجمة التي ا�ست�سهد بها على �سبيل المثال ال الح�سر، 
ر عن اأخطاء  واأجد الفر�سة �سانحًة لتقديم اعتذار متاأخِّ

قديمة لن ُير�سي اأحدًا.
وتح�سيله  المترجم  ببلد  التنويه  َيُفْتُه  لم  الناقد...  لكن 
العلمي، فاأحد المترجمين )جوالن حاجي( طبيٌب �سوريُّ 
الجن�سية، واالآخر )ب�سير رفعت �سعيد( طالب درا�سات 
عليا في االأدب االإنكليزي من القطر الم�سري ال�سقيق، 
الناقد  ي�ستغرب  ولم  ر�سمّيتان؛  النا�سرتان  والجهتان 
وحيدة  �سعرية  مجموعة  في  ال�سوري  المترجم  ح�سر 
لدى  اللقيطة( �سدرت  اأو  باليتيمة  نعتها  به  )كان حرّيًا 
»وزارة الثقافة ال�سورية«، �ساأنها �ساأن »المرفاأ المظلم«، 

ومن ثم تجنيده في خندق �سعراء النثر.
اأثناء  بترجمته  قمُت  كتاب  اأول  المظلم«  »المرفاأ  ك��ان 
عامًا،   ع�سر  اثني  منذ  دم�سق  ف��ي  الجامعية  ال��درا���س��ة 
»وزارة  مطابع  في  اأع��وام��ًا  ر  تاأخَّ غيره  كثيرة  وككتب 
االآن  يمكنني  وال  ارتكبتها  هفواٌت  ُتوؤ�سفني  الثقافة«. 
ع  اأت��ذرَّ لن  ت�سويبها.  اأو  لها  ر  التنكُّ اأو  عنها  التراجع 
ِة مرا�سي اآنذاك، فمثل هذه االأخطاء ال ُيلغيها ندٌم وال  بقلَّ
اء طي�س البدايات و�سهو  فها اعتذار، ولن يرحم القرَّ يخفِّ

الم�ست�سهلين.

ردً� على �أديب ح�صن محمد
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بعد درا�ساته ال�سيا�سية التي ن�سرها 
�سّد الحكومة والبرجوازية االألمانّية، 
فريدرك  ُنفي  غ�سبها،  اأث��ارت  والتي 
ليعّلم  برو�سيا  غ�سب  م��ن  ه��رب��ًا  ب��اإرادت��ه  هيغل 
الالهوت لطالب �سقّي؛ وقال: »هو النفي لي�س اإاّل، 

نذهب اإليه باإرادة �سامتة ينتابها البرود«!
ل  لتدخُّ التاريخ، ونتيجًة  النفي عبر  اآث��ار  تختلف 
البيداغوجيون واإ�سرارهم التقنّي على اأن يكون 
على  يتحاملوا  اأن  من  اأخ��رى، خوفًا  تعريفات  له 
المختلفة:  الت�سميات  اب��ت��ك��ار  ك��ان  الم�سطلح، 
ال��ت��ه��ج��ي��ر، ال���ل���ج���وء، ال��ن��ق��ل، ال��ت��ن��ّق��ل، ال���ع���زل، 
ال��ح��م��اي��ة... اإل����خ. ل��ك��ّن ال��ن��ف��ي ال ي��غ��ي��ب ع��ن اأن 
اأّي م�سطلح من م�سطلحات  اأروق��ة  يكون داخل 
التخفيف هذه، حيث المحاكاة هي لنفي االإن�سان، 
ال ل�سفته على هذه االأر���س، النفي ال يغيب مهما 
غّيروا ال�سورة وال�سكل، فالم�سمون ال يفنى، وال 
ُيخلق من العدم، والنفي نوٌع مهما كانت االأ�سباب، 

والت�سميات جن�ٌس باختالف الو�سائل.
اإدوارد  عن  ُتحكى  اأخ��رى  حكايًة  اأكتب  ما  لي�س 
كتاب  عن  م��اّدة �سحافية  وال  بريخت،  اأو  �سعيد 
ع��ادّي �سدر فيها. اأكتب عن اإح��دى اأه��ّم واأق��رب 
م��ك��ان ل��ل��م��ن��ف��ّي��ي��ن ف���ي ت���اري���خ ج��غ��راف��ّي��ة ال��ع��رب 
الحديثة والقديمة: دم�سق منفى العرب، منذ بدء 
تفَن،  ل��م  ال��ع��رب��ّي  معاوية  ولم�سات  ح�سارتهم، 
في  قر�سنتهم  ن�سجت  منذ  البحر  �سعوب  منفى 
للعرب  ال��ح��دي��ث  الع�سر  ومنفى  ال��ق��دي��م،  ال��ع��ال��م 
بامتياز، ال�سودانيين، والعراقيين، وال�سوماليين، 
والفل�سطينيين، لَم ال؟ فلتكن �سوريا اأمَّ المنفّيين، 
بعنوانه  اأخ���رى،  فحكاية  فيها  ال��ذي  الكتاب  اأّم���ا 
المبذول  وم�سمونه  ال��ق��درة،  بابتكار  المفتون 
بزبد الكبرياء، المجاز، ال�سوريالّية: »رجلي فوق، 
منفّيون  اأطفاٌل  يكتبه  كتاب  ي��دي«.  على  واأم�سي 
اأن يكون الخيال،  اأ�سّر من علَّمهم حياكته، على 
بريء  للتعلُّم.  و�سيلًة  االأر�سطّية،  الطريقة  وعلى 
»مقهى  المبتكر  م�سروعه  ف��ي  اآخ��ر  منفّي  خليل 
اإاّل  ت�سبه جزيرًة ال تزورها  والتي  نثر«،  ق�سيدة 

ال�سم�س، وبع�ٌس مّمن ينتابهم الح�ّس باأن للحياة 
روائَح اأوراق ال تفنى، واأفكارًا تعيد خلق العالم 
م��ن ج��دي��د، داخ���ل مدينة ال��الذق��ي��ة ال��ت��ي تتجّرع 
ي��درك  ال�سبيه  والأن  وال��ه��الك؛  وال��م��ل��ل  الف�ساد 
وانطلق  االأّول،  م�سروعه  ب��ريء  ه���ادَن  ال�سبيه، 
اإلى دم�سق ليقّدم م�سروعًا جديدًا، اإلى »مفّو�سية 

الالجئين في االأمم المتحدة«. 
ك��ان ال��م�����س��روع اأن يكتب اأط��ف��اٌل الج��ئ��ون، من 
العراق وفل�سطين وال�سودان وال�سومال، بالخيال 
وال�سعر �سهادات عن نفيهم واأحالمهم وهجرتهم، 
»الأن  نثريًة،  التقنّية  وكانت  واأحالمهم،  وبكائهم 
النثر - بال�سرورة - هو وعيك ومعرفتك، وطريقة 
حياتك« )�سيلر(. النثر والخيال طريقة بريء خليل 
في ور�سة عمل ت�سّم ثالثين طفاًل منفّيًا، يكتبون 
الحقيبة  فيها �سمن محاور محّددة ما يرون في 
والفقر واالأ�سدقاء والمنّظمات االإن�سانية، والحد 
)ال(، االأخبار، االألوان، اللجوء، مدينتي، لتكتمل 
دائرة الحياة الأطفال داخل ن�سو�س نثرّية تحمل 
يومّياتهم، وباالأخ�ّس ذكرياتهم التي بح�سب راأي 

بريء خليل اإنقاذها اأ�سعب من المدن.
معي  االأط��ف��ال  يّتفق  اأن  ال��ظ��روف  �ساءت  ولرّبما 
فوعيهم  م��ن��ف��ّي��ون،  اأّن���ه���م  ع��ل��ى  ن�سو�سهم  ف���ي 
وكتابتهم توؤّكد نفيهم ال تهجيرهم! وكما هي عادة 
ر، لكنه ال ي�ستدّل،  ف، يدّل، يوؤ�سِّ الم�سطلح، ُيعرِّ
ال  والقهر  البوؤ�س  واآث��ار  الماهّية،  اإل��ى  ي�سل  وال 
وعفوّيتها  ب�ساطتها  رغ��م  الن�سو�س،  من  تهرب 
واالأطفال  اأحيانًا،  الفانتازي  وطابعها  المده�سة، 
ف���ي ه����ذا ال���ك���ت���اب، ل���م ي��ك��ت��ف��وا ب��ح��ك��م��ة بريخت 
للمنفّيين من بالده: »ال تدّق م�سمارًا في الجدار/ 
ن الأربعة  اإرِم بمعطفك فوق الكر�سّي/ لماذا تتموَّ

اأّيام/ واأنت عائٌد غدًا«؟
بل اأ�سّروا على اأن يكون الوقت واالنتظار حكمًة 
لتعلُّم ال�سعر، بداًل من ال�سمت واالرتياب، وعلى 
حكمة وغنائّية �سان جون بير�س كانوا: »لي�س اإاّل 
اأن ت�ستهي المدى االأكثر عريًا كي تجمع من رمال 
المنفى ق�سيدًة عظيمًة ولدت من ال �سيء، ق�سيدًة 

عظيمًة اأُبدعت من ال �سيء«.
اللجوء؟/  هو  ما  تعرفين  هل  اللجوء؟/  هو  »م��ا 
اإّن���ه ���س��يٌء قبيٌح،  ه��ل تعرفين م��ا ه��و ال��ل��ج��وء؟/ 
كاإن�سان قبيح/ ال يعرف ما هو الجمال/ اللجوء 
هو النتيجة/ يتّم عن طريق مجموعة/ كبيرة من 
اأهلها  ع��ن  بالغ�سب  ال��ب��الد  يقتحمون/  النا�س، 

رونهم« وُيهجِّ
يمنى غّزاوي )12 �سنة(.  

»اأحلم/ اأن اأرى/ قبر اأبي«
ماجد كريم )13 �سنة(.
حين  ���س��يء/  اأّي  اأت��ذّك��ر/  ول��م  �سغيرًة/  »كنت 
عندما  الحقيبة  في  المنزل/  اأغ��را���س  و�سعوا/ 
�سافرنا/ اإلى �سوريا/ �ساأ�ستري حقيبًة كبيرًة/ 

كي اأ�سع فيها العراق كّله«.
جّنات البّياتي )11 �سنة(.
اأخرى  م��ّرًة  العراق  اختزال  تريد  البّياتي  جّنات 
بحقيبة ا�سترتها من �سوريا. هي لي�ست اإاّل تكرارًا 
للعبة الزمن التي نعيها منذ طفولتنا، لكّن جّنات 
عن  ال��ع��راق  ي  لُتنحِّ ت�سعر  اأن  دون  تلعبها  كانت 

وجع الحرب والبوؤ�س.
المهجور/  كالبيت  العراق/  ي�سبح  اأن  اأري��د  »ال 

الذي ال ي�سكنه اأحٌد«
عّبا�س علي )11 �سنة(.
كم هو جميل عّبا�س علّي، فهو يحتّج بنف�سه على 
غيره، وبنف�سه على نف�سه، خوفًا على العراق من 
اأن يبقى وحيدًا دون اأحد، يظن اأن ترك الكثير من 
العراقّيين العراق �سيجعل العراق وحيدًا مظلمًا، 
تبادلّية  ه��ي  وح���ي���دًا،  يبقى  اأن  م��ن  ه��و  ك��خ��وف��ه 
من  خوفنا  ننقل  اأوط��ان��ن��ا؛  وب��ي��ن  بيننا  ال��وج��ود 

الوحدة اإلى خوف وطننا من الوحدة.
»عندما حدثت هذه الحروب في العراق/ لجاأنا اإلى 
�سوريا/ وعندما و�سلنا/ لم نجد بيتًا/ ف�سكّنا مع 
وال�سرب  االأك��ل  منهم/  ناأخذ  واأ�سبحنا  الطيور 

والمياه/ تعبنا كثيرًا/ وع�سنا كما يعي�س اإن�سان 
نايدرتال/ فكرهنا الفقر من اأ�سله«

اآمنة البّياتي )14 �سنة(.
فاآمنة  فيه،  يكمن  بما  الن�ّس  ه��ذا  جميٌل  ه��و  ك��م 
غ �سخطها بجمالية خيالية  ُتفرِّ اأن  ت�ستطيع  التي 
رت عن روؤية متناق�سة للفقر بن�ّس يلهم  دقيقة، عبَّ

الكثيرين �سرقة الطيور لمقاومة الفقر.
اأ����س���األ نف�سي: ل��م��اذا ك��ت��ب��ُت ع��ن ه���ذا ال��ك��ت��اب؟ 
والجواب ياأتيني من ر�سكن: »ال يمكن اأن يكون 
اإاّل ما ك��ان ح��ّق��ًا«. ه��ذا ال��ج��واب ي�سعفني  جمياًل 
وي�����س��ع��ف ال�����س��ع��ر ال����ذي ف��ي ال��ك��ت��اب، وي�سعف 
االأطفال الذين كتبوه، وذلك الأّن كّل ما في الكتاب 
. والحّق المق�سود هنا، هو تركيٌب معرفيٌّ  هو حقٌّ
والقهر  والخيال،  والذكرى  التوثيق  من  خال�ٌس 
هذا  ت�سبه  ب��اردة،  الإرادة  تمثيل  واأعلى  والنفي، 
اأحٌد  يتجاوز  ال  اأطفاٌل  البرود.  قتله  ال��ذي  العالم 
ذكريات  عن  يكتبون  ع�سرة،  الثامنة  �سّن  منهم 
الحديث،  ال��ع��رب  ت��اري��خ  ف��ي  ت��ك��ون مقطوعًة  ل��ن 
وعلى  العمل،  عناء  ت�ستحّق  ب�سرّيٌة،  روؤي���ٌة  هي 
فاالإحاالت  الكبار،  لعالم  اإدان��ة  خليل  ب��ريء  راأي 
التي يفر�سها االأطفال في ن�سو�سهم، هي �سكل 
اأدبّي جديد لمحاكاة اأطفال �سبق وعُيهم األعاَبهم، 
ورائ��ح��ة اأوط��ان��ه��م. واأك��ث��ر م��ا �سيلفت االن��ت��ب��اه 
موؤلمة داخل  لحادثة  تعّر�س  ق�سيدة كتبها طفل 
العراق ودم�سق؛ ولم يكترث به اأحٌد، رغم اأنه قام 
فر�سّية  لتبقى  المّتحدة،  االأم��م  منّظمات  باإخبار 
النفي الأطفال يغيبون بحّجة الحماية من منظّمات 
فقدت قدرتها على اأن ت�سمل جوانب الحياة كّلها.

الطعام/ خطفوني و�سربوني/  الأح�سر  »ذهبت 
وق��ال��وا ل���ي:/ ه���ذه ر���س��ال��ة اإل���ى اأب��ي��ك/ ول��ج��اأن��ا 

للمفّو�سية ال�سامية/ ولم تفعل لنا �سيئًا«!
�سكر )14 عامًا(
االأدب  ة في  الجدَّ الكتاب حركة نوعية وكلّية  هذا 
العربي الحديث الأطفال يكتبون اآثار نفيهم في ظّل 

�سمت عالم الكبار.

ن�ار جب�ر

اأدب اأطفال

في �الآتي نترجم �لجزء �الأهم من حو�ر مع �لرو�ئي 
كولم ماك كان )ماغازين ليتيرير، �أيلول 2009( 
عمق  بين  ونيويوركيته،  �إيرلنديته  بين  ع  �لُموزَّ
�لروؤية وغنى �لتجربة �لحياتية �لتي عا�صها متنّقالً 
�صو�ء بين �لبلد�ن )�إيرلند�، �ليابان، �أميركا( �أو بين �لواليات 
�الأميركية على متن در�جته �لهو�ئية �لتي قطع على متنها 18 

�ألف كيلومتر عابرً� 40 والية �أميركية �أو��صط �لثمانينيات.

برَجي  بين  بوتي  فيليب  بعبور  �لجديدة  رو�يتك  �رتبطت 
�لتجارة �لعالمية �صنة 1994، بينما نعرف �أنهما �نهار� بعد 
 11 �أح��د�ث  لمعالجة  ملتوية  طريقة  تلك  �أََولي�صت  ذل��ك. 

�صبتمبر؟
اأب��ي في  11 �سبتمبر، كان  باأحداث  ت عائلتي عن قرب  ُم�سَّ لقد   -
عبر  لقد  المنا�سب.  الوقت  في  الواقعة وخ��رج  لحظة  الثاني  ال��دور 
تبلغ  كانت  التي  اإيزابيال  وطفلتي  �سّقتنا  اإل��ى  لي�سل  كّلها  المدينة 
اآنذاك اأربع �سنوات ارتمت في اأح�سانه، ثم ابتعدت فجاأة! �ساألتها 
عن ال�سبب فقالت لي: »ج��ّدي على و�سك االح��ت��راق«! �سرحنا لها 
اأن مالب�سه امتالأت برائحة الدخان ب�سبب الحرائق فرّدت: »ال، اإنه 
يحترق من الداخل«! لم اأن�َس اأبدًا هذه الجملة الكارثية. لقد احترقنا 
اأغتاظ من نوع  اأن  لم يمنعني من  الداخل. لكن هذا  كّلنا فعاًل من 
ما  وه��ذا  البرَجين،  انهيار  بعد  طريقها  ت  �سقَّ التي  جة  الُمهيِّ االآل��ة 
اأ�ساب قلبي الأنه بدا لي اأننا داخل هذا الكابو�س اليومي... فقدنا 
كل قدرة على التطابق مع الغير. كان بمقدورنا فهم ما حدث، لكن لم 
يكن االأمر كذلك لنفهم ما وقع لالآخرين. حلمُت بهذا عندما حجزُت 
دونالد رام�سفيلد في غرفة �سوداء واأجبرته على الخروج من ذاته 
ل�»ينقذف« وي�سع نف�سه مكان بائعة فواكه في بغداد، كي يقوى على 
ون به، وهذا براأيي موهبة  ت�سّور حياة االآخرين وا�ست�سعار ما يح�سُّ
اأنه كان عليَّ اأن اأجابه يومًا  اأع��رف  ال تتوافر اإال في الرواية. كنت 
اأحداث 11 �سبتمبر في عملي، وال�سورة الوحيدة التي لم تتوقف 
عن التدّفق في راأ�سي، اأكثر فاأكثر، كانت تلك المتعّلقة بفيليب بوتي 
وهذا  االأ�سياء  عمق  اإل��ى  الذهاب  ينبغي  كان  الم�سدود.  حبله  على 
ما قام به دون دوليللو في »االإن�سان الذي ي�سقط«: فمنذ ال�سفحة 
االأولى نوجد في اأعماق الغبار وغيوم الرماد والدخان والفو�سى... 
ذلك كّله كان حا�سرًا فيها. وقد حاولت بطريقتي اأي�سًا الذهاب اإلى 
التي منحتها  ال�سورة  كتلك  ا�ستعارة وا�سحة  اإنها  االأ�سياء،  عمق 
نحن  ما  وبقدر  م�سدود،  على حبل  اأننا جميعًا  بوتي وهي  لفيليب 

قريبون من االأر�س بقدر ما نحن في خطر.

لي�صت هذه �لمّرة �الأولى �لتي �رتبطَت فيها ب�صخ�صية و�قعية، 
ف� زولي �أُوحيت �إليك من خالل حياة �ل�صاعرة روم بابوز�...

اإ�سقاطّي  ل  اأي تدخُّ اإن  قلُت في مقابلة معي  - منذ ع�سر �سنوات، 
هزيمة  على  عالمة  هو  ال��رواي��ة  في  تاريخية  اأو  واقعية  ل�سخ�سية 
اأني ف�سلت فعاًل في عملي  اإما  الخيال )ي�سحك(. هناك احتماالن: 
الروائي وبطريقة فرجوّية، واإما اأني قمت بردِّ فعل على مناخ حيث 
اإلى رواي��ة. لي�س جديدًا اال�ستيالء على  الواقعة تحّولت با�ستمرار 
اأ�سياء حقيقية: فمايكل تويبين ونورمان ميلر قاما بذلك قبلي، لكن 
في ال�سنوات االأخيرة �سار الخطاب ال�سيا�سي اأو على االأقّل الر�سمي 
كًا على وجه خا�س. »ها هي �سورة بئر من النفط« اإذًا »هو  منه ُمحرِّ
اأن يذهبوا  اأبنائكم  اإذًا »على  ال�سامل«  الدمار  اأ�سلحة  يحتوي على 
مفتر�س  من  انطالقًا  الرعب  �سرورة  ن�ستكمل  اإننا  الحرب«.  اإل��ى 
المفتر�س  هذا  على  ي�ستولون  فهم  الكّتاب،  اإلى  بالن�سبة  »واقعة«. 
الواقعة الإبداع تخييل جديد ويقومون بذلك من اأجل جعلنا نت�ساءل 
اُب رجاَل  عما هو �سحيح وعّما هو لي�س كذلك، حتى واإن لم يكن الكتَّ
�سيا�سة فلي�س لدّي ما يكفي من االإح�سا�س باأني اأمتلك اأ�سياء اأقولها 

اأكثر من اأ�سياء اأر�سمها اأو اأ�سفها.

ين في عملك وفي  ت�صّكل نيويورك و�إيرلند� قطَبين جغر�فيَّ
حياتك �أي�صاً؟

- اأنا كاتب اإيرلندي ولي�س اأنجلو - اإيرلندي اأو اأميركو - اإيرلندي، 
كما اأن زوجتي واأبنائي كّلهم اأميركيون. اأنا اإيرلندي لكني اأي�سًا، 
وب��و���س��وح ���س��دي��د، ن��ي��وي��ورك��ي. لقد ق��ال ك��ات��ب اإي��رل��ن��دي عجيب 
بكندا  المنفى  ف��ي  تقريبًا  حياته  ك��ل  عا�س  ال���ذي  م��ور  ب��ري��ان  ه��و 
وكاليفورنيا دون اأن يعود اأبدًا اإلى بلده االأ�سلي، اإننا »�سنعرف من 
اأين جئنا حين نعرف اأين نريد اأن نوارى الثرى«. هو ي�ستريح االآن 
بالن�سبة  ال�سمالية...  اإيرلندا  البحر في  قّمة جرف في مواجهة  في 
، كنت اأري��د اأن ُينثر جزء من رم��ادي فوق اإيرلندا وج��زء اآخر  اإل��يَّ
منه فوق نيويورك. اإنهما اأر�سان للمنفى مع فارق اأننا نغادر االأولى 
لنتجه اإلى الثانية. ي�سف النيويوركيون اآباءهم بالمهاجرين، وهذه 
المدينة هي الوحيدة في العالم التي ن�ستطيع الذهاب اإليها لن�سير 
ن�سبح  اأن  ج���دًا  ال�سعب  فمن  نيويوركيين.  ق�سيرة  م��دة  خ��الل 
اإيرلنديين ب�سرعة، كما اأن االإقامة في فرن�سا اأقّل من اأربع �سنوات ال 
تكفي لن�سبح فرن�سيين. هنا يكمن كل �سحر نيويورك، لذلك اأعي�س 
فيها ولديَّ اإيمان بها. في اإيرلندا، يعتريك حزن كبير عندما تغادر 
البلد: يقيمون لك �سهرة عليك اأن تح�سرها، وهي تحيل رمزيًا على 

ر طبيعته اليوم فلم يعد يرتبط  ح�سور مرا�سم دفنك. هذا الحزن غيَّ
بالرحيل، بل بالعودة اإلى اإيرلندا وا�ستحالة التاأقلم...

هل تطّورت نظرتك �إلى نيويورك منذ رو�ية »ف�صول �لليلة«؟
- نعم، بب�ساطة الأني ع�ست فيها �سنوات عديدة. اأقمت عامًا ون�سف 
العام في اليابان ثم عدُت اإلى اإيرلندا قبل اأن اأ�ستقّر في نيويورك.

خالل هذه المرحلة �سمعُت عن اأولئك الذين بال ماأوى وُيقيمون في 
اأنفاق المترو، فقلُت: »يا لها من حكاية«! حدث ذلك في بداية َطوري 
النيويوركي حيث اكت�سفت هذه المادة التخييلية الخارقة. بعد ذلك، 
ث اإليهم. منذ ع�سر �سنوات واأنا  اأم�سيت �سنَتين واأنا األتقيهم واأتحدَّ
اأعي�س في نيويورك وعالقتي بالمدينة �سارت اأكثر تعقيدًا. اأعتقد اأن 
روايتي الجديدة ت�سبه ق�سيدة لوالت ويتمان يقول فيها: »اأردُت اأن 
اأ�سع فيها كل �سيء، كل هوؤالء النا�س، من كل تلك البلدان، من كل 

تلك االأ�سول، االآتين من كل االآفاق الممكنة والمتخّيلة«.

في �أم�صية بعنو�ن »�لنظر من مكان �آخر« ُطلَب منك ذكرُ كاتب 
فرن�صي فاخترت �إميل زوال. �أكيد �أنك ُتحبِّذ �أي�صاً كّتاباً �آخرين 
لديهم وعي �جتماعي بالقدر نف�صه �لذي هم فيه مرتبطون 

بال�صكل كما هو حال جون بيرجر...؟
م��ق��روءًا كما  لي�س  اأهمية في مرحلتنا. وه��و  االأك��ث��ر  الكاتب  اإن��ه   -
نه من التاأثير فينا  اب يقروؤونه ويمتلك القّوة التي ُتمكِّ ينبغي. لكن الكتَّ
كّلنا. لديه 80 �سنة ويقيم في فرن�سا وهو كاتب ور�ّسام من زماننا. 
بعمق،  نزيه  الالرواية. وهو �سخ�س  يكتب  ما  بقدر  الرواية  يكتب 
ي�ستغل  الكلمات.  تجاه  ملتزم  اأي�سًا  لكنه  �سيا�سيًا،  ملتزم  وكاتب 
على االأ�سوات والبيا�سات في ال�سفحة، اإ�سافة اإلى كونه �ساعرًا...

كنَت �صحافياً، هل لذلك تاأثير على عملك ككاتب، وتحديدً� 
على عالقتك بالم�صادر وبالتوثيق؟

- عمل التوثيق بالن�سبة اإليَّ �سريٌك في الجوهر مع عملي الروائي، 
بة اإلى نف�سي. فاالأمر ال يتعّلق بجمع  بل هو واحد من المراحل المحبَّ
�س  الُجَمل، لكن بالخروج من الذات واالرتماء في حياة الحياة وتقمُّ
�سخ�سية اأخرى. براأيي، على الكاتب واجب الكتابة بوعي وهذا ال 
َن درو�س، لكن عليه اأن يحاول فهم  يعني اأن يكون ديداكتيكيًا اأو ُملقِّ
د بما يح�سُّ به، واإال فاإن  االآخرين واأن »يتزحلق« في جلده واأن يتوحَّ

الكتابة لي�ست �سوى �سكل من اأ�سكال اال�ستمناء وانت�سار االأنا!
ترجمة: م�صطفى بدوي

ح�ار: مينه تران هاي

ح�ار
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�لطريقة �الأولى: 
�لهايكو

مقاطع  لكتابة  ق��دي��م��ة  ي��اب��ان��ي��ة  ط��ري��ق��ة 
��ن م��ا ب��ي��ن 3  ���س��ع��ري��ة ق�����س��ي��رة ت��ت�����س��مَّ
ب��ن��اوؤه��ا مع  ر  اأب���ي���ات. وق���د تغيَّ اإل���ى 4 
ال��ق��رن الخام�س  ف��ف��ي  ال���زم���ن،  م���رور 
ع�سر كان ال�سكل الرئي�سي يتاألف من 
100 مقطع �سعري، وكل مقطع ي�سّم 
اأما ال�سكل  عددًا من المقاطع اللفظية. 
االأخير في�سّم 17 مقطعًا لفظيًا. تتطّلب 
اال�سترخاء  من  الكثير  الهايكو  كتابة 
وال��ه��دوء، وتتمحور ح��ول  الكثير من 
االأ�سياء كالطبيعة اأو الحياة اليومية... 
وق����د وّف�����رت ط��ب��ي��ع��ة ال���ي���اب���ان ال��م��ن��اخ 

المنا�سب لنمو هذه الق�سيدة.
حكرًا  الهايكو  ق�سيدة  تعد  لم  ال��ي��وم، 
عالميًا  فنًا  باتت  ب��ل  اليابانيين،  على 
البلدان،  مختلف  م��ن  ال�سعراء  يكتبه 
وقد كان لل�ساعر الياباني با�سو الف�سل 

الكبير في التعريف بها.

�ألك�صندر بيليخ
ربيع ماء بحيرة

غراب يخد�س ببكائه
ال�سماء المنعك�سة

على باب مكتب البريد 
ريح حا�سدة تخطف الر�سالة

 من يدي
ة   بخ�سو�سيَّ

اأم�سي على ح�سى �ساخنة 
مم�س�كًا كتفك

مارينا هاغن
في ظّل االأغ�سان  

ظلُّ ع�سفور
يقفز

خريطٌة في الطين
كل بلد

يعاني الفي�سان

الكلمة االأولى 
لفَظها

طفٌل اأبكم

قن�صطنطين كارباجييف
الجميع في دائرة 

قطرات باردة
على وجه ال�ساعة

ال جديد حول ورقة
القيقب الطائرة

ال اأحد �سُيوقفها

الميكرفون 
فقط يجعل الهم�س 

اأعلى �سوتًا

�لطريقة �لثانية: �لتانكا

ق�سيدة التانكا اأقدم من ق�سيدة الهايكو 
التي تتمّتع ب�سهرة اأكبر. ُعرفت التانكا 
منذ  اليابان  في  ال�سعر  لكتابة  كطريقة 
ُكتبت  وق���د  ���س��ن��ة،   1300 ي���ق���ارب  م���ا 
الخا�سة  واالأح���داث  المنا�سبات  ح��ول 
يبلغ  ال  ال�سيء  اأن  اعتبروا  اأنهم  حتى 
الكمال حتى ُتكتب عنه ق�سيدة تانكا. 
الهايكو  من  اأكبر  بطول  التانكا  ع  تتمتَّ
ر عن م�ساعره  ُيعبِّ اأن  لل�ساعر  ُيتيح  ما 
ب�سكل اأعمق، وقد وجب عليه االرتباط 
بعالقة حب متينة مع مو�سوع �سعره. 

الطبيعة،  ح��ول  التانكا  ق�سائد  ت���دور 
مكان ما، اأحداث يومية تعك�س �سورًا 
ن من 31 مقطعًا  مليئة بالحياة... وتتكوَّ
اأن  اإال  العقود  م��رِّ  على  رت  تغيَّ لفظيًا 
�سعت  اتَّ الموا�سيع  ثابتًا.  بقي  عددها 
اأ�سبحت  الم�ستخدمة  اللغة  رقعتها، 
اأكثر حداثًة حتى اأن اللغة العامية اأي�سًا 

بداأت ُت�ستخَدم فيها.
في اللغة اليابانية غالبًا ما ُتكتب التانكا 
 31 ي��ح��وي  م�ستقيم  واح����د  خ���ط  ف���ي 
مقطعًا لفظيًا، اأما في االإنكليزية واللغات 
اإلى خم�س مجموعات  فُتق�َسم  االأخرى 
ت�سّم كل منها عددًا من المقاطع اللفظية 

عة على ال�سكل االآتي: ُموزَّ
5 مقاطع لفظية للخط االأول.

7 مقاطع لفظية للخط للثاني. 
5 مقاطع لفظية للخط الثالث.
7 مقاطع لفظية للخط الرابع.

7 مقاطع لفظية للخط الخام�س.

نيل الورين�س
مريم العذراء 

عاد �سداها من الكني�سة ال�سغيرة 
اإلى ه�سبة ت�سو وانو

تتال�سى االأ�سوات في احترام
رًة الت�سحيات متذكِّ

�سوداء كالليل. فوجي 
الجبال ترتفع عند البزوغ 

حالما تظهر ال�سم�س
يعود ال�سالم بعد العا�سفة

بون لليوم الجديد الجميع متاأهِّ
اأ�سعة القمر تتالأالأ

على اأغ�سان الغاردينيا 
لكن االأزهار جميعها ارتحلت
ال تزاُل عيٌن في فكري ُتظهر 

المظهر االأبي�س الُمتال�سي

 �لطريقة �لثالثة: �لرينكا

�ساعر  هكذا:  الرينكا  ف  ُنعرِّ اأن  يمكن 
يكتب ق�سيدة من ثالثة خطوط مقاطعها 

عة على ال�سكل االآتي: اللفظية ُموزَّ
5 مقاطع لفظية.
7 مقاطع لفظية.
5 مقاطع لفظية.

ثم ُيكمل �ساعر اآخر الق�سيدة بمقطَعين 
ين موؤلََّفين من 7 مقاطع لفظية:  لفظيَّ

7 مقاطع لفظية.

7 مقاطع لفظية.
ثم يدخل �ساعر ثالث لُيكمل الق�سيدة، 
عددهم  يبلغ  وق��د  ال�����س��ع��راء،  ويتتالى 
في  االأ�سا�سية  ال��ق��اع��دة  واأك��ث��ر.  المئة 
��ب ال��ت��ك��رار  ك��ت��اب��ة ال��ري��ن��ك��ا ه���ي ت��ج��نُّ
واالبتعاد عن النمطية، فال�ساعر الثالث 
ر مجرى الق�سيدة بالكتابة عن �سيء  ُيغيِّ
في  الف�سول  ر  تتغيَّ وه��ك��ذا  مختلف، 

�سعر الرينكا �ساأنها �ساأن الموا�سيع.
انت�سرت الرينكا على نطاق وا�سع حتى 
اأن المزارعين والجنراالت والمبتدئين 

في االأديرة بداأوا يمار�سون كتابتها.
رة في الرينكا، فال�سور  ال ق�س�س متطوِّ
التقليدية لقمر الخريف تدخل الق�سائد 
َتين، اأزهار الربيع ثالث  على االأقّل مرَّ

ات. مرَّ
الرينكا تعني لغًة االرتباط، اأي االرتباط 
بين الق�سائد، رغم اختالف الموا�سيع 
والف�سول. وتعود جذور هذه الطريقة 
اإلى 700 �سنة م�ست لت�سجيع التعاون 
بين ال�سعراء. االآن ُت�ستخدم في اليابان 
ال�سعر  ك��ت��اب��ة  كيفية  ال��ط��الب  لتعليم 

مخالفين بذلك المثل االإنكليزي القائل: 
»ال�ساعر ُيوَلد وال ُي�سَنع«.

مختلفين  ل�سعراء  ق�سائد  االآت���ي  ف��ي 
ل�سعر  االأ�سبوعي  »الملتقى  في  اأُلقيت 
الرينكا« الذي ُيقام في والية فيالدلفيا 

بالواليات المتحدة االأميركية.

انظْر اإلى االأعلى حّتى ترى
ة ال�سجرة االأنيقة الهرمة قمَّ

اأ�سباٌب ذاك اأم غيم؟

�سنجاب رمادي ُي�سيف
طبقة اأخرى 

اإلى غطاء الغيمة

دًا اأ�سفل االأغ�سان  ُممدَّ
بمحاذاة �سلَّة الرحلة 
النعا�س ياأتي ب�سهولة

حلم البحيرة الزرقاء 
جيب مليء بمخاريط ال�سنوبر 

ة ريَّ اُت رمٍل �سكَّ حبَّ

�سباٌح �ستوي بارد وممطر 
ال�ب�طُّ في البحيرة 

يبدو �سعيدًا الأنه حيٌّ

بادئًة بحثها
ي مقطوعتها  الطيور ُتغنِّ

ن قبل الُملقِّ
بعد الجري 

الطعم المالح على �سفتي 
المحيط في عيَنيها 

الذكريات التي نمنحها 
الُم�سَت�سلمة  للرمال

تجول على حدوات �سرطانات البحر
ترجمة: �س. ح

�شيبان ح�تا

طرائق

هذه  ���س��وؤال  اأن  ل��و  اأ�سهل  المهّمة  تكون  ق��د 
ل�َسعر  المتنّوعة  ات  الق�سّ عن  اأت��ى  االأ�سطر 
العانة عند الن�ساء وطرق نزعه، اأو عن وجوب 
اإباحة حرمة ذلك في الح�سارات المختلفة عبر التاريخ. 
اأجد  اأن��ي لم  اإال  اأم��َل باحٍث في ذل��ك،  ب »غوغل«  لن ُيخيِّ

�سالتي عنده.
رًا في الفن  ال�سوؤال بكل ب�ساطة هو عن �َسعر العانة ُم�سوَّ
والنحت  الر�سم  ف��ي  النه�سة،  ع�سر  بعد  م��ا  االأوروب����ي 

تحديدًا، ثم )الحقًا( الت�سوير الفوتوغرافي.
بعد زي��ارات ع��ّدة ل�»لوفر« و»اأور���س��اي« و»اأوران��ج��ري« 
و»رودان« ومتاحف اأخرى في باري�س، كانت مالحظتي 
االآتية: يظهر �َسعر العانة بكل كثافته )وقد يكون م�سّذبًا 
تتك�ّسف  اللواتي  الن�ساء  لوحات  معظم  في  يظهر(  لكنه 
منطقة العانة عندهن، في حين يكون ال�سعر حليقًا تمامًا، 
ومنطقته مل�ساء كالرخام الم�سنوعة منه، في المنحوتات. 
ث���م الح���ق���ًا وف����ي ك���ت���اب ب���ع���ن���وان »ب���واك���ي���ر ال��ت�����س��وي��ر 
الخ�سراء  االأك�ساك  تلك  اأح��د  من  اقتنيته  االإيروتيكي«، 
ب��اأن جميع  ال�سين، الحظت  نهر  المن�سوبة على �سفاف 
�سعر  على  ال  يحافظن  الكتاب  في  العار�سات   - الن�ساء 
ُعونهن فح�سب، بل وكثافته اأي�سًا، ويحر�سن كذلك على 

افترا�س اأكبر منطقة ممكنة من اأ�سفل بطونهن، به.
تعّجبت لهذا الف�سل �سبه التام في ما يخ�ّس �سعر العانة، 
بين اللوحات والمنحوتات، خا�سة واأنها جميعها كاأعمال 
فّنية، اكتملت في فترات زمنّية متقاربة، في القرن التا�سع 
االإغريقي  الجناح  اإل��ى  نظرنا  واإذا  بل  حوله.  وم��ا  ع�سر 
اأن معايير الجمال في ج�سد  في »لوفر«، �سنجد )بحّق( 
المراأة قد اختلفت، لكن �َسعر العانة �سيكون دائمًا حليقًا، 
واالإيطالية  الفرن�سية  المنحوتات  في  حليق  هو  ما  بقدر 
االإغريقية  تلك  ع��ن  م��ت��اأّخ��رة  اأت���ت  وال��ت��ي  المتحف،  ف��ي 
باآالف ال�سنين. اأذكر هنا منحوتات فينو�س - اأفروديت 
اأن  )رغ��م  المتنّوعة  وو�سعياتها  حاالتها  في  االإغريقية 
بّد  ال  اأن��ه  اإال  الن�سائية،  الت�سويرات  على  يتكّلم  المقال 
تمامًا  مقلوب  الرجل  عند  العانة  �سعر  ح��ال  اأن  ذك��ر  من 
عر جلّيًا في معظم  بالن�سبة اإلى حاله عند المراأة: يظهر ال�سَّ
المنحوتات في حين يكاد يختفي في اللوحات، منحوتة 

»ديفد« لمايكل اأنجلو خير مثال لذلك(.

ال��ل��وح��ة االأول����ى ال��ت��ي ظ��ه��رت ف��ي اأوروب����ا )اكتملت عام 
1800( ويظهر فيها �َسعر العانة، واإن على ا�ستحياء، هي 
ر  »مايا العارية« لالإ�سباني فران�سي�سكو غويا، والتي ُت�سوِّ
امراأة عارية م�ستلقية، و�سعر عانة ك�ستنائي خفيف يطّل 
اللوحة  بطنها.  اأ�سفل  الم�سمومَتين  فخَذيها  التقاء  عند 
موجودة في متحف »ِدل برادو« في مدريد، وقد انُتقدت 

بحّدة في حينه واعُتبرت لوحة بورنوغرافية.
لوحة اأخرى ال بّد من االإ�سارة اإليها وهي »اأ�سل العالم« 
 .1866 اكتملت عام  للفرن�سي غوت�ساف كوربيه، والتي 
للَفْرج:  افت�ساحًا  االأكثر  الفّني  الت�سوير  ُتعتبر  اللوحة 
مترامية  راأ�سها  يداها،  �ساقاها،  م�ستلقية.  عارية  ام��راأة 
خارج اللوحة. يظهر الفرج و�سعر عانته الداكن المبعثر 
مبا�سرة  بكل  المتلّقي  ُمجابهًا  اللوحة  مركز  ف��ي  ال��ك��ّث 
وواقعية قد تكون فّجة. اللوحة المعرو�سة في »اأور�ساي« 
حديث  اأي  في  الُم�ستدَعيات  �سّيدة  ت��زال  ال  باري�س  في 

يخ�ّس �سعر العانة.
فيها  يظهر  واآخرين  لالإيطالي موديلياني  اأخ��رى  لوحات 
موديلياني،  اإلى  وبالن�سبة  مختلفة.  ات  بق�سّ العانة  �سعر 
اإلى  نّبهتني  فقط  مّني(  اأكثر  بالفنون  )العارفة  �سديقتي 
العانة عند  ات المختلفة )والمق�سودة رّبما( ل�سعر  الق�سّ
اإلى  ات  الق�سّ اأم��ر هذه  عارياته. على كل حال قد يرجع 

عار�ساته، ال اإليه!
في مجال النحت، يتمّتع اأوغ�ست رودان بحظوة خا�سة، 
يمّيزه  ما  اأه��م  اأجمع، ومن  العالم  في  باري�س ورّبما  في 
في  الن�ساء  الأج�����س��اد  الجريئة  الو�سعّيات  ت��ح��دي��دًا  ه��و 
منحوتاته، العانة حليقة في جميعها )ح�سبما تفّح�ست!(، 
وكذلك اأمر �سعر العانة في المنحوتات االأخرى في »لوفر« 
ر  و»اأور�ساي«. ولرودان اأذكر منحوتة »اآيري�س« التي ُتذكِّ

ب�»اأ�سل العالم« في ت�سويرها الواقعي والفا�سح للَفْرج.
لمنطقة العانة، اأ�سفل البطن، خ�سو�سية جمالية )ال نحتاج 
والبورنوغرافيا(  االإيرو�سيا  بين  التفريق  اإل��ى  ذل��ك  في 
الت�سوير،  النحت،  الت�سكيلي،  الفن  ف��ي  ح��ّل��ت:  حيثما 
ال�سينما، وقبل كل �سيء في االأدب. ما زلت اأذكر حتى 
اللحظة تلك ال�سعيرات الُحمر التي قراأت عنها قبل ع�سرة 
الليدي  ل��وران�����س »ع�سيق  اإت�����س  ف��ي رواي����ة دي  اأع����وام 

ت�ساترلي«. كّل ذلك مديح لتلك المنطقة، ب�َسعر اأو بدونه.

�شليم البيك

ق��ت��ل  اإل������ى  ت���دف���ع���ن���ي  »ال 
اأعي�س  اأن  اأري��د  نف�سي... 

كي اأنتقم«
نيكو�س كاز�نتز�كي�س
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لذيٌذ نطُقها بهذه الطريقِة
***
عي اإح�سائيٌة ما... تدَّ

اأن 15% من ال�سباب الدنماركي
ينتحر الأ�سباٍب مجهولٍة اأو بال اأ�سباب

 
عي اأنا ما... اأدَّ

اأن 100% من ال�سباب الفل�سطيني
يعي�س الأ�سباٍب مجهولٍة اأو بال اأ�سباب
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ا

ن
ت
ح
ا
ر
 

ْدفة اإّنه عدوُّ ال�سُّ
ديُّ الَق�سْ

والمر�سود
د والمتعمَّ

والالمبالين  ��اء،  االأ���س��حَّ م��ر���س  اإن���ه 
جعان وال�سُّ

اإنه مر�س العظماء...
اأّم��ا  يقتلونه،  م��ا  لديهم  الأّن  بب�ساطٍة 

االآخرين فال...
***

االنتحار
�ٌة �سبٌب ال ِعلَّ

غايٌة ال و�سيلٌة
اإنه النار ال الحطب

واللوحة ال اللون
عة التي هة ال الُقبَّ واالأُبَّ

ت�سنُعها
 

ي ال�سارُخ اإنه التحدِّ
ٍة اأكَل الدهُر عليها للعبٍة َقَدريَّ

دْت هي اأعماَرنا  اأْت وحدَّ تجرَّ
ولم تح�سب اأّن فطرة الَفْقِد

�ستهُبنا �سيئًا ما ُنطلق عليه:
ا

ن
ت
ح
ا
ر

***
االنتحاُر

�سديٌق قديٌم للفكرِة اليائ�سِة
واالنتحار �سوٌق اإلى روٍح ما

ُينازع روَحنا
 

االنتحاُر
ال ريب 

اأف�سل من العي�س في هذه البالد
ُمُه لغيِر ما ُيفيُدها التي ُتحرِّ

 
فاإن اأفادها ي�سير - بقدرة قادٍر -

�سهادة

اأحمد يه�ى

�شّتى
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ال اأحد يعرفه، مطلقًا، في اليمن: م�سقط راأ�سه. �ساألُت 
ال�ساعر  هذا  عن  يمنيين  ونا�سرين  و�سحافيين  كّتابًا 
ال�سنعاني الم�سّمى عبد الله الحظرد، فكانت االإجابات 
�سلبية: اأحدهم قال مازحًا: ال تقل لي اإنه مات! واآخر اأجاب عاب�سًا: 
»لم اأ�سمع به من قبل«. في حين قال ثالث )قيادي في اتحاد االأدباء( 
اأن��ه يمزح: »لقد تقّدم بملف لع�سوية  لم يكن في مالمحه ما ي�سي 

اتحاد االأدباء اليمنيين غير اأن المجل�س رف�س منحه الع�سوية«!
اإال اأن ال�ساعر الذي لم ي�سمع به اأحد في اليمن، واأنا منهم، بلغ من 
اأن كتابه »العزيف« ُهوجم من المجمع  ال�سهرة مبلغًا عظيمًا حتى 
البابوي على نحو ما و�سف الفاتيكان، قبل اأعوام، رواية »�سيفرا 
دافن�سي« باأنها »تجديف«. ذلك اأن البابا غريغوري التا�سع )موؤ�ّس�س 
م كتاب عبدالله الحظرد »العزيف« ومنعه واأمر،  محاكم التفتي�س( جرَّ

في العام 1232 م، باإحراق ن�سخَتيه االإغريقية والالتينية.
و»العزيف«، ح�سب المتوافر عنه من معلومات، كتاب علوم باطنية 
ذاع �سيته في الغرب اأكثر منه في ال�سرق: لغة الموؤلف االأ�سلية. 
 .) Necronomicon( وقد ُعرف في الغرب با�سم نيكرونوميكون
اأول من ذكره كاتب الرعب االأميركي الفكرافت في عدد من ق�س�سه 
خالد  اأحمد  الم�سري  الكاتب  ذك��ره  كما   .»The Hound« مثل: 
العالمات  »اأ���س��ط��ورة  بعنوان  ال��رع��ب  اأدب  م��ن  رواي���ة  ف��ي  توفيق 

الدامية«.
و»العزيف«، في لغة اأهل �سنعاء، تعني االأ�سوات الليلية ال�سادرة 
ى يمنيًا »�سو�سر«. وكانت  عن الح�سرات وال�سرا�سير التي ُت�سمَّ
الجن  عن  ت�سدر  اأ���س��وات  اأنها  قديمًا  تعتقد  بالمنا�سبة،  ال��ع��رب، 

وال�سياطين. 
ُترجم الكتاب اإلى االإغريقية بوا�سطة ثيودور فيالتا�س وا�ستهر، منذ 
ذلك الحين، با�سم »نيكرونوميكون«. كما ُترجم من االإغريقية اإلى 
الالتينية بوا�سطة اأوال�س ورميا�س. غير اأن الن�سخة االإغريقية، وفق 

عي الفكرافت، اأحرقها البطريرك مايكل االأول عام 1050 م.  ما يدَّ
الموؤلف  عا�س  زمن  اأي  في  التحديد،  وجه  على  المعلوم،  غير  من 
عبد الله الحظرد، وال نعرف عنه اإال القليل مثل اأنهم اأطلقوا عليه، 
ًا وتحقيرًا، ا�سم »العربي المجنون«. ومن غير المعلوم، اأي�سًا،  ذمَّ
هنا  قة،  متفرِّ اإ���س��ارات  با�ستثناء  تحديدًا  كتابه  ي��دور  م��اذا  ح��ول 
وهناك، على نحو ما ذكراه الكاتبان اأحمد خالد توفيق والفكرنت. 
القديمة  »الكيانات  ث عن  يتحدَّ »العزيف«  اأن  توفيق  اأحمد  ُيو�سح 
يحتوي  كما  وا�ستح�سارها«.  معها  االت�سال  وكيفية  وتاريخها 
الدوائر  necromancy وكيفية ر�سم  الموتى  على طرق تح�سير 

ا�سم  الفكرافت  اأرج��ع  وقد  والتعاويذ.  التح�سير  في  الم�ستخدمة 
االإغريقية  اللغة  في  المبا�سر  معناه  اإل��ى  »نيكرونوميكون«  الكتاب 
والذي يعني قانون اأو قوانين الموتى. لكن االأكيد اأن »العزيف« من 
اأنه كتاب �سحر و�سعوذة. وي�سّر  البع�س  الغام�سة. يجزم  الكتب 
في  اأكثر.  ال  ق  �سيِّ فّني  خيال  مح�س  الكتاب  اأن  على  فالفكرافت 
حين يرى اآخ��رون اأن الكتاب حقيقي تاريخي وُيرجعون ذلك اإلى 
اأن األي�ستر كرولي، ال�ساحر والكاتب البريطاني، كان قد قراأ ترجمة 
الذي  »القانون«  كتاَب  به،  رًا  تاأثُّ واأّل��ف،  »النيكرونوميكون«  كتاب 

اأكثر فيه االقتبا�س من »العزيف«. 
الن�سخة  اأن  العنكبوتية  ال�سبكة  على  المختلفة  الم�سادر  ��د  وت��وؤكِّ
التي  نف�سها  الفترة  في  اختفاَءها  حًة  مرجِّ تمامًا،  ُفقدت  العربية 
الكتاب  �ساه عن  اإدري�س  لقد بحث  االإغريقية.  الن�سخة  فيها  ُمنعت 
العربية والهندية دون ج��دوى. وبخالف ذلك  المكتبات  في جميع 
يذكر الفكرافت اأن الن�سخة العربية من العزيف ظهرت، في القرن 
الع�سرين، ب�سان فران�سي�سكو اإال اأنها اأُحرقت في ما بعد. في حين 

توؤكد م�سادر اأخرى اأن الكتاب »ُترجم اإلى العبرية عام 1664، على 
ي »�سيفر ها�ساري حاداث« اأي  االأرجح، بوا�سطة ناثان غزة و�ُسمِّ
ابات المعرفة« بما يناق�س االدعاء القائل اإنه كتاب �سعوذة.  كتاب »بوَّ
وبح�سب الفكرافت فاإن الن�سخة الالتينية ظهرت، بعد اإحراق البابا 
اإ�سبانيا. في  ال�17 في  األمانيا وفي القرن  ال�15 في  لها، في القرن 
حين ظهرت الن�سخة االإغريقية في القرن ال�16 في اإيطاليا. وت�سير 
اأن ال�ساحر جون دي قام بترجمة الكتاب اإلى  م�سادر اأخرى اإلى 
ك في �سحتها الفكرافت موؤكدًا: »اأن  االإنكليزية، المعلومة التي �سكَّ
الكتاب لم ُيطبع اأبدًا« اأي ال يزال مخطوطًا. و»اأن هناك ن�سخة وحيدة 

متبّقية منه في مكتبة الفاتيكان«.
ث ال��ك��ت��اب، اإج���م���ااًل، ع��ن ال��ح�����س��ارات وال��ك��ي��ان��ات القديمة.  ي��ت��ح��دَّ
ويتقاطع، ب�سكل مبا�سر، مع العديد من االأح��داث التي تمَّ التلميح 
اإليها في »�سفر التكوين« وكتاب »اإينوخ« وبع�س االأ�ساطير القديمة. 
وهذا، على االأرجح، �سبب م�سادرته من الكني�سة وحرقه. فالحظرد 
اأخ��رى �سكنت االأر���س قبل االإن�سان واأن  اأجنا�سًا  اأن هناك  يعتقد 
المعرفة الب�سرية انتقلت اإلى الب�سر من اأجنا�س تعي�س خارج هذه 
عى الموؤلف، على طريقة بع�س  االأر�س ومن وراء هذا العالم. وادَّ
اأفالم الخيال العلمي، اأنه ات�سل بالكيانات القديمة من طريق ال�سحر، 
رًا من قدومهم ال�سترجاع االأر���س من الب�سر. كما زعم اأنهم  ُمحذِّ
كانوا يريدون االت�سال باالأر�س باأي طريقة ممكنة لل�سيطرة عليها. 
الب�سر  بني  بين  والعي�س  االإن�سان  �سكل  �س  تقمُّ ا�ستطاعوا  وق��د 
وال��زواج منهم حّد تكاثر ن�سلهم على االأر���س. وي�ستند في ذلك، 
وهنا الم�سكلة، اإلى تلميحات دينية وردت في »�سفر التكوين« في 
لة اأكثر في كتاب  ق�سم العمالقة خا�سة )6.1 و 6.2( - الق�سة مف�سَّ
»اإينوخ«. يذكر الكتابان اأن »مجموعة من المالئكة اأُر�سلوا ليعتنوا 
بكوكب االأر�س، فُفتنوا بن�سائها وهبط ع�سرون منهم اإلى االأر�س 
من اأجل الزواج من اإن�سّيات واالإنجاب منهن. غير اإن ذّريتهم عاثت 
ف�سادًا في االأر�س. ويذكر »�سفر التكوين« اأن الفي�سان الذي حدث 

ما هو اإال »لتطهير وغ�سل االأر�س من هذه الذّرية«!
يمكن القول، ختامًا، اإن كتاب »العزيف« كتاب علوم باطنية وخيال 
العربي،  التراث  في  له  المو�سوعي  المعادل  لعلَّ  و�سحر وخرافة. 
االأم، كتاب  لغته  ف��ي غير  اأن���ه الق��ى رواج����ًا و���س��ه��رة  اع��ت��ب��ار  على 
»�سم�س المعارف« الذي يذهل المرء باالهتمام الجنوني في المواقع 
والمنتديات به وبكتب م�سابهة اأقّل ما تو�سف به اأنها »وجع راأ�س« 
هه النخب الثقافية والمنابر العلمية في االتجاه  لقارئ عربي لم ُتوجِّ

المعرفي ال�سحيح.

محمد العب�شي

تق�صٍّ

الحاجُب على باِب الكلمِة:
انتهى الليُل

حار�ُس ال�سيرِة :
دع الليَل في ثوبَك

الزمُن تحت ل�ساني َيدفُع الِجدا
وهناك َمن ي�سبُح في دمي!

ذهَب الليُل دون ال�سّجادة...
دعاُء الفجر وقوافُل الروؤية البغي�سِة

ماَت البيدُق الُمهاُن في اأّولِ حفلٍة للق�سِر
الديُك ُين�سد للموتى وال�سكارى 

ِة روح ُحُلمًا ُمقمرًا في َحبَّ
اُت البغي�سُة تحتفُل في �سفَتي ذئب األثغ! والم�سرَّ

ااًل بلغُت هاويَة ال�سارع  َحمَّ
�سقَط االأميُر
جاَع االأميُر

جاع
***

في اللحظة تموُت لحظة...
ُتولد لحظة

الع�سُل يرفُع ال�سمَّ بيدي الي�سرى!
عُم خ�سارُة الف�ساء تحت َنعل عبثي الطَّ

اأعتِرف حام�ٌس طعُم الهبوِط
َة العتمة على قبرِه الُمزدحم الجوُف ُيلقي تحيَّ

عِر تتقافُز مخلوقاُت ال�سِّ
وما ُنظَم االآن مح�س َفلتة؟

رنَّ الَقَدُر على هاتف اليد الم�سلولِة
اٍم �ستاأتي على عجٍل ُة قيوُد اأيَّ برُبع لهفٍة �سمعُت والبقيَّ

***
الحاجُب يرفُع الكتاَب

الكتاُب على جبٍل
الجبُل على ُنقطٍة

والنقطُة على كفٍن
هاَك قمي�سي اإذًا وَنْوُح الكائنات في غيبوبتي

عُهم على راأ�ِس ال�ساعِة �سَ
الحمقى واأرباُب ال�سوابِق والتابعين

***

اإ�سافيًا  �سارعًا  يبني  حين  القلُب  يقترفه  ذن��ب  اأكبُر 
لطيوٍر ُخر�ْس

ل فيه االأوجاُع القديمُة بثياٍب حديثْة ت�ت�س�كَّ
فيه اإ�ساراٌت حمراُء

ٌة َت�سخُّ الدَم اأعلى الُخنوِع وقلوب وهميَّ
***

كميٌن مربوٌط بَقَدم
ُه اإخفاقُة اليقيِن يت�سرُّ
اأحفُره برم�ٍس ال ينام

اأدخله غير اآمٍن
ُتحي�ط بي ق��ب�ائ�ُل ال�سوؤاِل

وفي البئِر عط�سي المزمن
ل��م اأع���ت���رف ف��ي ال�����س��ي��رِة ع��ن غ��ي��اِب ال��م��ن��ازِل ط��وال 

الحديث 
كنُت اأُخرُج َقَدمًا من راأ�سي 

! ُتريد الهروب وهناَك من ُيجِل�سها وحيدًة في الفخِّ
؟ هل هو الحبُّ

؟ اأُتِحبُّ
بل هم االأوالُد كبروا وعليَّ ترميم منزٍل َي�سُع اأحالم 

الع�سافيِر!
اأوالُدَك اأيها العقيُم!

هل �سمعَت بع�سفوٍر عقيم؟
***

اديْن نحُن ورثة الجوع والقمع والكذِب وتاريخ القوَّ
نحُن الراك�سيَن من �سم�ٍس عمياَء ال ُتو�سل النوَر اإلى 

�سفائر المنزِل
نحن الراك�سيَن خلف ُخبزٍة ال َت�َسُع لفٍم واح��د

َجلبنا الذاَت اإلى ُمختَبر القوِل كانت النتيجُة ُمذهلْة!
نحُن متنا منذ �سنين

�سحكنا ب�سوٍت م�سموع، 
ة على جداٍر واحٍد ب�سوٍت مقموٍع الموُت ثنائيَّ

ٍح يحبُّ القرا�سنة! وال�سفينُة َتعبُّ الماَء في َجوِف مالَّ
َطَمعًا باالإجازِة

...

)*( اأجزاء من ق�سيدة اأطول.

اأحمد عبد الزهرة الكعبي

ق�شائد

فلتم�سِغ االأغ�ساُن ظلِّي 
حين اأجل�ُس تحتها...

وْل�����ي�����ع�����ب�����ِر ال���م���ا����س���ي 
�ُسرودي.

موغاًل في كلِّ �سيء موغٍل في ذاتِه:
اأرفو قمي�َس الوقِت، 

اأرفوُه بخيطاِن الخلوِد.

ثمَّ اأدعُك معدن الفو�سى ليلمَع
ك��ي ت��ج��فَّ رت��اب��ُة االإي���ق���اِع ف��ي حلِق 

الن�سيِد.

حاماًل لغتي، على كتفي، اأ�سيُر
ي... وح��ام�اًل �س���كِّ

اُف �سكٍّ ينحُت المعنى اأنا خزَّ
ويك�سرُه على �سخِر االأكيِد.

فًا! ي�سًا وال مت�سوِّ ل�سُت قدِّ
ني اأبدو كمن يح�سي  لكنَّ

اأ�سابَع وحدٍة ُق�ِطَعْت...
ف�اأ�س�رُف ف�ي امتداِح الوهِم 

ياأتي حاماًل كي�َس الحقيقِة من بعيٍد
                                      من بعيِد.

 
موغاًل في كلِّ �سيء موغٍل في ذاتِه:

ج�سدي نحا�ٌس بارٌد، 
ورغيُف �سمتي ياب�ٌس،

والكوُن من حولي ركوٌد في ركوِد.

ظلُّ عنقوٍد �سيكفي 
كي تفيَق ثمالتي في كاأ�سَي الظماأى

وظلُّ حديقٍة يكفي 
لت�سمَع اأ�سلعي �سوَت الوروِد.

طاعنًا في وحدتي... 
ني بيٌت وياأ�سي بابُه... لكاأنَّ

ال �سيَء يعبرني
�َتي ياأ�سي وتلثُغ  ئ كفَّ �سوى ريٍح ُتهجِّ

بال�سريِر/
ني حجٌر بمعجِم هذه الدنيا كاأنَّ

حني غباري ُينقِّ
ثمَّ يقروؤني خلودي.

موغاًل في كلِّ �سيء موغٍل ذاتِه:
ي  قد اأع�َسَبْت عيناَي يا اأمِّ
ولم اأنظر اإلى اأنثى �سواِك،

غ �سهوتي في ماِء اأنثى، ولم اأمرِّ
ل�م اأ�س�اج�ع غ�ي�َر ح�ل�ٍم/

ي اأع�سبْت عيناَي يا اأمِّ
ول����م اأع���ث���ر ع��ل��ى غ��ي��ر ال��ط��ف��ول��ِة في 

بريدي.

محم�د الحاج محمد
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العام  تاأ�ّس�ست  �سعرية،  �سهرية، 
»م��وؤ���س�����س��ة  ل����دى  ت�����س��در   ،2008
الموؤ�س�سة  وهي  الثقافية«،  الغاوون 
ال��غ��اوون  »ن��ق��د«، دار  ل���: مجلة  االأم 
الغاوون  جمعية  وال��ت��وزي��ع،  للن�سر 
العالم ف��ي  العربي  ل���الأدب  للترويج 

رئي�صا �لتحرير
الدين �سرف  ماهر   � ع�ّساف  زينب 

�لر�صوم
�سايل الكفيري

�الإخر�ج �لفّني
مايا �سالم

�لمدير �لم�صوؤول: زينب ع�ّساف
�لعالقات �لعاّمة: كارمن �سمعون
�سابا ج��ول��ي��ا  �لمالية:  �الإد�رة 

لوغو �لغاوون
تقدمة من الفنان اإميل منعم

مكتب �لتحرير
ال����والي����ات ال��م��ت��ح��دة االأم���ي���رك���ي���ة � 
�ستريت  هينا   � ملفنديل   � مي�سيغين 
0013139089626 ت:   �  17953
 U.S.A: 17953 Hanna st
Melvindale MI 48122

مكتب �الإد�رة
ب:  ���������س.   � ب������ي������روت   � ل����ب����ن����ان 
 5626  �  113 ال��������ح��������م��������را  

ت: 0096171573886

�لمر��صالت
info@alghawoon.com

موقع »�لغاوون« على �ل�صبكة
www.alghawoon.com

�ال�صتر�ك �ل�صنوي
لبنان: 20 دوالرًا، الدول العربية: 50 
دوالرًا. اأوروبا واأميركا: 70 دوالرًا.

د�عمون
�سليم ال�سحناوي

ف������ادي خ����ّي����اط � ح���ام���د ال��ع��ج��الن
ع��������ون ج���اب���ر  � ن�����دي�����م �����س����وم����ط 
ن��ع��م��ة � اأح�����م�����د  ف�����ار������س ع�����دن�����ان 
اأف��راد  اإل��ى  )اإ�سافة  اأب��و مطر  اأحمد 
لوا عدم ذكر اأ�سمائهم( داعمين ف�سّ
ات�����س��ل  ل���م���ع���ا����س���دة »ال�������غ�������اوون«   ■
ب���اأن  ع��ل��م��ًا   ،009613835106 ع��ل��ى 
دوالر.  200 ع  ل��ل��ت��ب��رُّ االأدن�������ى  ال���ح���ّد 

التلفزيونية  الت�سوير  اإحدى ا�ستوديوهات  التقيتُه في 
اأرقامًا  ين؛ هو عّداء حّقق  بنا كعراقيَّ ببيروت. ج��اوؤوا 
م  ق��ي��ا���س��ّي��ة ف��ي ب��ط��والت ال��ق��ف��ز ع��ل��ى ال��م��وان��ع 3000 
األقابًا  وح��از  االأمتار  من  اآالف  لب�سعة  الطويلة  الرك�س  و�سباقات 

عّدة، مثل: بطل العراق وبطل اآ�سيا...
على  معًا  لنظهر  بيننا  الُم�ستَرك  هو  ما  اأع��رف  ال  جانبه  اإل��ى  واأن��ا 

ال�سا�سة في برنامج خا�س بالتراجيديا العراقية؟
؟ م البرنامج ليقول لي: هل اأنت م�ستعدٌّ جاء مقدِّ

قلت: للعدو؟
�سحَك ولكنه ا�ستدرك: كاأنكما لم تتعارفا ولم ت�سمعا ببع�س!

من  الآالف  الموانع  وقفز  العدو  ثقافة  اأتابع  اأن  لي  اأي��ن  ومن  قلت: 
يتوّقف عن عبور  لم  ال��ذي  اأراوح فوق ظّلي  زل��ُت  واأن��ا ما  االأمتار 

القارات واالأزمنة.
فوقي  َي�سقط  نيزك  بمثابة  انك�سافه  اأكثر وكان  يطل  لم  ال�سرَّ  لكن 
حيث اأف�سَح االإعالميُّ قائاًل: اأنتما عراقيان، هو عّداء واأنت �ساعر، 
الكثير �سعرًا  واأنت كتبت عنها  بامتياز  العراقية  الماأ�ساة  هو رمز 
ة الفوز كبطل للعراق  ونثرًا، فقد حدث اأنه عندما كان يعتلي من�سّ
دخل م�سّلحون اإلى قريته وقتلوا كل اأفراد عائلته؛ 22 �سخ�سًا رجااًل 
ون�ساًء، اأطفااًل و�سيوخًا، اأجّنة وكهواًل، اأبادوا عائلته بكاملها... لم 
ر لنا  يبَق اإاّل هو... لقد �سّورنا كل �سيء وعليَك اأن تعرف كيف ُتف�سِّ
ح لنا ماذا يحدث لديكم... وما  ما يجري. عليك اأن ُتعلِّق... اأن ُتو�سِّ
�ستقول له؟ األي�ست مهنتك الكتابة واأنت تقول اأن حبَرَك ممتزٌج بدم 

االأهل واالأبرياء؟
بيننا  ي�سيل  ال��وق��ت  دم  الأرى  ال�سيف  مثل  �سقطْت  �سمت  لحظُة 
ام  والأعود للنظر اإليه وكاأنني لم اأَره من قبل، كاأنه يخرج للتوِّ من حمَّ
الدم. اأ�سبُت بنوع من الخر�س الذي اأطبق لي�س على �سفتيَّ وح�سب 

بل وعلى عيني وكل م�ساّم ج�سدي.
اأعدُت النظر اإلى قامته فراأيته �ساخ�سًا مثل �سبح ينظر قبَل النظِر 
اإلى ما وراء النظر وال عالقة له بالم�سهد الذي نحن فيه ناهيك عّما 

م للم�ساهدين. �سُنقدِّ
ت  كانت قامته هي االأخرى مثل ن�سل م�سدود اإلى قو�س خفّي ُمثبَّ
في و�سط الحّمالة م�ستعّد لالنطالق �سوب الهدف مرتع�س الراأ�س، 
اإلى  ُق عبر عيَنيه  اأح��دِّ واأن��ا  ُمزبد يقف على قدَمين  يخت�سُّ كبحر 
وكاأنني  بل  م�سى،  وق��ت  اأي  من  اإليها  اأق��رَب  فاأجدني  الماالنهاية 

األم�س �سفيَرها للمّرة االأولى.
�س في  اختفى الجميع من ال�سالة، تركونا مثل ُعيوٍن مغم�سة ُتفتِّ

ليل عن نجم اآفل. ننظر اإلى بع�س وال نقوُل �سيئًا. النظرُة وحَدها 
اأ�سكالها.  بكل  التعبير  وو�سائل  واالإ���س��ارات  اللغات  لكل  قامو�ٌس 
والقتلَة،  القتلى  وال��وط��َن،  االأه���َل  والمكان،  ال��زم��اَن  تخترُق  نظرٌة 
ر بيننا ويدوُر على نف�سه  االأ�سدقاَء واالأع��داء، نظرٌة هي كوٌن يتكوَّ

مثل كوكب يولد للتّو.
باأيِّ كلمة اأبداأ معه! لكنه �سبقني: »اأنت �ساعر...« بقيُت �سامتًا... 
تابع: »هل تعرف اأنني اأحفظ ال�سعر واأح��اول...« لم اأ�ستطع ك�سر 
في  ف��ج��اأًة  انهار  ال��ذي  الكائن  اأغ���وار  اإل��ى  ال�سمت وكاأنني هبطت 
اأعماقي ولم اأعد اأعثر على نف�سي. قلُت �ساأ�ستجمع بقاياي من اأجل 

اأن اأقترب منه، ف�ساألته:
»واأين اأنت االآن«؟

قال: »ما زلُت اأعدو و�ساأذهُب غدًا لموا�سلة �سباق دولّي في عا�سمة 
اآ�سيوية«.

اأنت بطٌل في العدو ولكن بين الموت والحياة«.  اإّنما  قلُت: »اأج��ل، 
�سحَك قبل اأن اأ�سيف: »كيَف لك اأن تقَف على قدَميك واأنت تقول 

ر لبطولة 3000 متر موانع«؟! لي باأنك تح�سِّ
. ال لي�ست لهم قبور، فاأنا اأرف�ُس اأن اأراهم تحت  قال: »دفنُتهم فيَّ
االأر����س، �سيبقون معي ف��وق االأر����س ما دم��ُت اأق��در على الم�سي 
اأريد  ما  يعرف  وكاأنه  ا�ستدرك  اأنه  اإاّل  »ولكن...«،  قلُت:  والعدو«. 

قوله: »كّلنا مقابر اأيها ال�ساعر«.
َرنَّ جر�ُس الهاتف في جيبه، نظر اإليَّ بابت�سامة خجولة وكاأنه يعرف 

َمن الطارق، قل�ت له: »خ�ذ ال��نداء وتكّلم«.
قال: »اإنها هي«.

قلت: »َمن«؟
ني وق��د ات�سلت بي وال اأع��رف من اأي��ن اأخ��ذت  ق��ال: »واح���دة تحبُّ

ني«. رقمي! ولكنها تّت�سل مرارًا وُت�سرُّ على اأنها تحبُّ
قال هذه الكلمات وكاأنه يهرب من ُتهمة ُيحاول البع�ُس اإل�ساقها به.

قلت: »وماذا في االأمر«؟
قال: »الحّب«!
قلت: »جميل«.

قال: »ال اأعرف. اإنها عراقية تحب البكاء وقد وجدت في ماأ�ساتي 
بئرًا لدموعها... وما �ساأني بذلك«؟

ق��ل��ت: »ول��ك��ن��ك ���س��اب جميل ور���س��ي��ق وب��ط��ل وه���ذا اأك��ب��ر م��ن كل 
ماأ�ساة...«.

في  اأن��ام  اإنني  بالقول،  قاطعني  فاأموت،  اأن��ا  اأم��ا  ماتوا...  »ولكنهم 
ل في  غرفة بال ماء وال كهرباء وال اأملك زاوية اأ�ستحّم بها فاأنا اأغت�سِ
ط�ست ب�»ُبطل« ماء، من اأين لي مفردات الحب؟ العراق الذي يغ�سُّ 
، واأنا ال اأعرف اإاّل اأن  بالمليارات والقتلى والمجرمين لم يلتفت اإليَّ

اأعدو... واأنت ماذا �ستقول عّني على ال�سا�سة«؟
كانت مخّيلتي هي االأخرى �سا�سًة تعبر فوقها النادبات منذ �سومر 
وحتى كربالء اليوم، حيث راأيت اأثناء اآخر زيارة اإلى اأور عا�سمة 
ال�سومريين في جنوب العراق قبل �سهَرين وفي اأحد المعابد القديمة 
»مبكًى« مثل محراب ياأتي اإليه العراقيون االأوائل للبكاء في طق�س 

ي�ومّي ماألوف منذ ذلك الحين...
»اإذًا يا �سديقي؛

�ساأقول اإنه وطن القرابين والقيثارات،
�ساأقول اإنه ج�سُد المجّرات والم�سّبات،

�ساأقول اإنه �سرخ في اأديم الخليقة،
�ساأقول اإنه كاتدرائية لل�سالة على الموتى

�ساأقول اإنه برزخ بين جحيم االأر�س وجحيم ال�سماء...«.
رت  نظَر اإليَّ وكان �سفيفًا �ساحبًا �ساخ�سًا مثل �سيٍف ُم�سلت فتذكَّ

القائل:
»ذهب الذين اأحّبهم

وبقيُت مثل ال�سيف فردا«.
لُه في جهاز التلفون النّقال  طلب ا�ستعادته. حفظه على الفور، و�سجَّ

وظل يرّدد:
»وبقيُت مثل ال�سيف فردا...«.

هو، محمود كامل الرا�سد، الذي
ما زال يعدو...

باأحا�سي�س  ال��م��ك��ان  م��داه��م��ة  رُت  ق�����رَّ
���س��ي��ف��ّي��ة. ف���ي ال��ط��اب��ق ال�����س��ف��ل��ي ال���ذي 
د اأ���س��واق��ك لمن  ي��خ��دع��ك، وك��اأن��ه ُي��ح��دِّ
ينتظرك، تقع العين على لوحات تتدّلى، وبارتياح 
بحكايا  د  ويتعمَّ اأب��واب طقو�سها،  يفتح  َمن  تنتظر 
الفكر الذي يمنح روؤًى ورف�سًا لحياة على النطع. 
ف��ي ال��ط��ري��ق اإل���ى ال��ط��اب��ق ال��ع��ل��وي، وع��ل��ى جانَبي 
ال�سويداء،  لنّحاتين من  ال�سعود، منحوتات  درج 
ه �سعب  ببازلت تح�سُّ المدينة  يعك�سون روح هذه 
ال��م��را���س ف��ي ُكتله ال�����س��وداء. و���س��رع��ان م��ا ت��راه 

ر وح�سارات. حًا يحملك اإلى �سالف اأع�سُ مجنَّ
»�سالة  )�ساحب  �سعيد  فا�ستقبلني  الباب،  دفعُت 

األفا«( بابت�سامة ملوؤها االأمل باأال اأكون زائرًا عابرًا 
لحلمه. عانقُت �سديقتي، وجل�سُت ممتلئًا بالمكان. 
احت�سنتها  �ستوية،  اأحا�سي�س  داخ��ل��ي  ��ق��ت  وت��دفَّ
جدران  على  المعّلقة  واللوحات  بدفئها،  �سديقتي 

»األفا« بغطائها االإن�ساني. 
طوال عام ون�سف، مرَّ على »�سالة األفا« معظم فّنانات 
اتيها. اإ�سافة اإلى  وفّناني ال�سويداء الت�سكيليين ونحَّ
معر�س للفّنان علي فرزات، واأم�سية لل�ساعر اأحمد 
ف��وؤاد  ال�سويداء:  ل�سعراء  واأم�سيات  نجم،  ف���وؤاد 
اإلى  الح�سن...  اأبو  اأميرة  الدين،  زين  ثائر  كحل، 
زيارة ال�ساعَرين اأوالد اأحمد والمن�سف المزغني. 
ا�سيها: ممدوح  وقراءات لروائيي ال�سويداء وق�سّ

عزام، موفق م�سعود، وجدان اأبو محمود، فرحان 
ري��دان، في�سل اأبو �سعد. وق��راءات ل�سعر محمود 
دروي�س ب�سوت اأ�سامة هنيدي، ول�سعر نزار قباني 
ب�سوت �سايل الكفيري. اإلى ندوات فكرية للدكتور 
يو�سف �سالمة، وتوقيع معظم ما ي�سدر من ُكُتب 

في ال�سويداء.
يبخل  ل��م  خمي�س،  ك��ل  ون�سف،  �سنة  م��دى  على 
عدنان اأبو عا�سي وعد�سته بتوفير ما يلزم الإنجاح 
اأي اأم�سية في هذه ال�سالة واأر�سفتها. هنا الحالة 
يح�سنها مجموعة م�سابين بداء النور. هنا الحالة 

توازي رفعًة اأحالمنا الب�سيطة.
فاتح نا�صيف

»�صالة �ألفا« ود�ء �لنور

الروائي 
ُيكافئه الله حتى على ف�سله

فيهبه كتابًا �سميكًا
ُيثير اإعجاب االأ�سحاب واالأقارب

به الله رغم اإعجابه بجراأته  اأما ال�ساعر فُيعذِّ
فُيعطيه كتابًا نحيفًا مثيرًا لل�سفقة

ي�سعب اأن ي�ستقرَّ في مكان على رفِّ المكتبة

الروائي 
يكتب كتابًا عن �سجرة في فناء منزله

في�ستعر�س تاريخ  العائلة وجغرافيا المدينة 
وق�س�س بناء ال�سماء

ثم ُيم�سي بقّية حياته �سعيدًا ينظر اإليها

وال�ساعر من اأجل اأن ي�ساأل �سجرة وحيدة
عن اال�سم الذي ُتطلقه على نف�سها

ي�سعد جباًل مقّد�سًا في عالم  البالهة فال يعود

الروائي
يتطلَّب عمله من�سدة كبيرة بقوائم �سلبة

ومكتبة عامرة تمتدُّ من البهو اإلى ال�سرفة 
وال�ساعر تكفيه منف�سة �سجائر 

الروائي
عادة ما يظهر في ال�سحف مبت�سمًا

�سافي الذهن 
ه وا�ستراح مثل طفل ممغو�س تقّياأ  لتوِّ

وال�ساعر يظهر في ال�سحف كئيبًا قد اأ�سند راأ�سه 
بيده

الروائي
ف في منت�سف الرواية   يتوقَّ

ل ا�سمه  في القائمة الق�سيرة للبوكر يتخيَّ
لها اإلى  ف قبل نهايتها الويًا عنقها حتى ُيحوِّ ويتوقَّ

فيلم
لو  يًا  متمنِّ الديوان  ف في منت�سف  يتوقَّ وال�ساعر 

كانت ق�سائده اأغانَي 
وفي نهايته محاواًل قراءته بلغة اأجنبية 

الروائي يبحث عن االأ�سرار بين النا�س

وال�ساعر يبحث عنها بعيدًا عنهم
لح�ساب  يعمل  خا�س  مخبر  اإل��ى  الروائي  ل  يتحوَّ

نف�سه
وال�ساعر  ينتهي به االأمر كفنان ت�سكيلي بال حقيبة 

كتف

ال�ساعر والروائي �سديقان
�سان ال�سداقة لي�س الأنهما ُيقدِّ

ولكن الأن ال�ساعر ال ُي�سادق �ساعرًا
والروائي ال ُي�سادق روائيًا 

كما اأنه تجمعهما  �سفات م�ستركة
مثل اأنهما �سيفان ثقيالن على مقهى »الب�ستان«

االثنان يحّبان الم�سي
ويقطعان على االأقدام م�سافات طويلة 

لكن  ال�سماء  عندما تمطر 
تمطر فوق االأول على اأنه حجر �سلد

م  وتمطر فوق الثاني على اأنه  لوح زجاج مه�سَّ
ثم ال ت�ساأل بعد ذلك عن م�سيرهما؟

خالد ال�شندي�ني

�شّتى



عليكم باإناث الخيل، فاإن ظهورها ِحْرز وبطونها كنز
محّمد بن عبد�هلل
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مجلة »واوان«
نقدّية ر�شدّية ُيحرِّرها: ال�شاحك ب�شبب

»براأيي معظم النّقاد واالأدباء العرب بحاجة اإلى اإعادة تربية اأخالقية« هذا ما قاله �سموئيل �سمعون لموقع 
»اليوم ال�سابع« في حوار اأجراه معه وجدي الكومي. ولم يكتِف بذلك بل قام بت�سبيه هوؤالء ب�»الح�سرات« من 

خالل ت�سبيه نف�سه ب�»مبيد للح�سرات«!
ملك الموائد الذي ال تفوته حتى حفالت طهور اأبناء اآل مكتوم، قال اإن »اأكثر النا�س يقولون عني اإني طّيب... الأنهم 

يجدونني لطيفًا )...( ولم اأرتبط بموؤ�س�سات ثقافية فا�سدة«!!
اأما الذين يوّجهون النقد اإليه ف�»الأنهم يرونني رجاًل غلبانًا. فاأنا ال اأنتمي اإلى موؤ�س�سة ثقافية اأو وزارة ما قد تمنعهم 

من ح�سور الندوات وال�سفر اإلى االإمارات والمهرجانات في الخليج«!! 
وبخ�سو�س اختيار »البوكر« له قال: »الم�سوؤولون عن جائزة بوكر اختاروني لها عندما راأوني �سخ�سًا م�ستقاًل 
دوا لي اأنهم ال يريدون من يرتبط بوزارات الداخلية العربية... ومن هنا اأ�سبحت �سيئًا جديدًا في العالم  وحديثًا، واأكَّ
العربي، فانتبه هوؤالء الفا�سدون اإلى اأن هناك �سخ�سًا ال عالقة له بالمافيا، اأو بالع�سابات، وال عالقة له بع�سابات 

وزارات الثقافة العربية اأو وزارات الداخلية العربية، ويتحّكم بجائزة كبيرة«!!
جو ال�سائعات يربطون بين وجودي في الجائزة، وزوجتي التي تعمل في االأمانة العامة )...( اأنا والله  وتابع: »مروِّ
اأ�ستغل كثيرًا، واأ�سافر كثيرًا، وال اأعرف ماذا يجري هناك، فمثلي مثل االآخرين اأعرف االأخبار من ال�سحف، ولي�س 

من زوجتي«!
ما �ساء الله! قّدي�س يا �سموئيل!

 13 )ال��ح��ي��اة،  �سّباغ  عمر  ُي��دع��ى  لبناني  �ساعر  ع��ن  مبتذل  مقال  ف��ي 
على  دليلها  اإن  �سوزانا طربو�س  كاتبته  قالت   ،)2010 الثاني  ت�سرين 
هذه »الموهبة الجريئة والمثيرة« هو اأن »لرئي�س الوزراء اللبناني ال�سابق فوؤاد 
ال�سنيورة كلمة على الغالف الخلفي اأثنى فيها على هذه المجموعة وجاء فيها: 
لقد ا�ستمتعُت اإلى اأق�سى الحدود بقراءة الكتاب. اأنا اأن�سح كّل �سخ�س )...( 
ل اإلى روالن بارت اأو  اأن يقراأه«! وال نعرف اإذا كان الرئي�س ال�سنيورة قد تحوَّ

جوليا كري�ستوفا كي يوؤخذ كالمه كحّجة نقدية!

العنزي  م�سعل  فعله  ما  وهذا  بال�سخف،  البع�س  لدى  الطرافة  تختلط 
في تحقيقه المن�سور في جريدة »الريا�س« )17 ت�سرين الثاني 2010( 
اأي�سًا  بل  باالأغنام  بعالقتهم  الفنانين  �سوؤال  عن  فيه  يكتفي  ال  وال��ذي 

ي�ساألهم عن كيفية ذبحهم لها في العيد!
وطبعًا لنا اأن نتخّيل االأجوبة المقّززة ل�»فنانين« يذبحون االأغنام باأيديهم.

فلن�ستمع اإلى »الفنان« )الجاهل( عبدالعزيز ال�سكيرين وهو يقول لل�سحافي: 
اأن  ه  اأ�سحيتي بنف�سي«، ليتابع ال�سحافي قائاًل: »ون��وَّ اأذبح  »اأنا في كل عام 
د اأن عالقته مع الخرفان ب�سكل عام هي  اأكَّ عيَنيه تعجبانه ب�سكل كبير، لكنه 

عالقة وّد وحب متبادل«!!
والحقيقة اإننا نطالب بتحقيق اآخر نعرف فيه راأي االأغنام بهوؤالء »الفنانين«!

لم يخجل الروائي الجزائري رابح فياللي من نف�سه ومبالغاته وهو يقول 
)اإيالف، 18 ت�سرين الثاني 2010( اإن ن�سر روايته االأخيرة على »في�س 
الرواية  ن�سر  تقاليد  تاريخي وحقيقي في  »اإح��داث اختراق  بوك« هو 
ومّرة  الن�سر«!!  في  الم�سبوق  غير  »االخ��ت��راق  اإن��ه  م��رارًا  وليكّرر  العربية«!! 
ثالثة:  »اأنا �سعيد بكون روايتي �سابقة في تاريخ الن�سر االلكتروني العربي«!! 

ورابعة... اإلخ.
فناهيك عن بديهية »الفكرة«، قام ع�سرات، اإن لم نقل المئات من االأدباء العرب، 
ب��اأن في ذلك  ب���وك«... ولم يتبّجحوا  اأج��زاء منها على »في�س  اأو  بن�سر كتبهم 

»اختراقًا تاريخيًا«... حمت الالُت التاريَخ من اأمثال هذا المخترق!

لم ُت�سئ فنانة موهوبة اإلى نف�سها مثلما اأ�ساءت مغّنية االأوبرا اللبنانية 
ب من الدرجة االأولى تكتب اأغنياتها  هبة القوا�س. فقد باتت فنانة تك�سُّ
اأغنية مبتذلة بعنوان »باأعلى  اأخيرًا في  بح�سب الطلب. وهذا ما فعلته 
اأو  بيزنطة  وكاأنها  قطر  دول��ة  فيها  تمتدح  قطر«  يا  ا�سمك  تمّجد  ال�سما  اأعالي 
اإ�سبرطة اأو دولة الخالفة االإ�سالمية! »كلمات« االأغنية ل�سوزي الحاج التي األقت 

»ق�سيدة« اأي�سًا في حّب العائلة الحاكمة!

ار على �سفحته في »في�س بوك«، حيث ن�سر �سورة  فكرة عن�سرية �سطحية كتبها ال�ساعر العراقي زعيم ن�سّ
لُن�سب »الحّرية« لجواد �سليم تظهر فيه اآلة الحرث ال�سومرية )الم�سحاة( ُمعلِّقًا على ال�سورة كاالآتي: »يت�سح 
�سموخ الرجل ال�سومري الأن طبيعة الم�سحاة تجعله �سامخًا، على خالف المعول الفرعوني الذي يجبر المواطن 

الفرعوني على االنحناء! فبين ال�سموخ واالنحناء يت�سح الفرق بين الح�سارَتين«!!
ون�سيحتنا لل�ساعر ال�سديق »االنحناء« على تجربته ال�سعرية والعمل عليها )بالمعول والم�سحاة( لتطويرها، عو�س 

الدخول في مثل هذه التّرهات العن�سرية.

على  »ليليت«  عملها  عر�ست  التي  الدين  �سفي  لمياء  اللبنانية  الفنانة 
خ�سبة م�سرح »مونو« في بيروت، قالت في حوار مع ا�سكندر حب�س 
العام  في  ليليت  اأ�سطورة  اكت�سفت  اإنها   )2010  /11  /29 )ال�سفير، 

1998 من خالل كتاب لجوي�ل دو غرافالن بعنوان »ع�ودة ليليت«.
نورد ذلك ال لنقول باأن ال�سّيدة جمانة حداد �ساحبة »عودة ليليت« �سارقة، بل 

لن�سيف اإنها �سارقة ك�سولة اأي�سًا حيث لم ُتتعب نف�سها حتى بتغيير العنوان.


